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“Ao Hospital ‘Feliz Lembrança’, que traz tão bem o seu nome, 

como a homenagem calorosa a este Brasil, que aboliu a pena de 

morte e a esta Iguape, onde a gente compreende esse gesto.1” 

 
Albert Camus,  

Iguape, 7 de agosto de 1949. 

 

                                                           
1 Este curto trecho foi traduzido do francês para o português pelo escritor Oswald de Andrade, na ocasião da visita 

feita por ele e Albert Camus à cidade de Iguape entre os dias 5 e 7 de agosto de 1949, para assistirem à procissão 

católica do Bom Jesus. A mesma página na íntegra deste texto se encontra no livro dos visitantes do Hospital Feliz 

Lembrança, e que atualmente está em poder do museu da cidade de Iguape, no litoral sul de São Paulo. Este é um 

texto documental que viemos conhecer pelas pesquisas do historiador Roberto Fortes, que gentilmente cedeu uma 

cópia ao jornalista João Correia Filho, e este o publicou. 



 
 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é reconstituir a presença de Albert Camus no Brasil em 1949 e fazer 

uma análise nos registros que Camus faz da visita a Iguape em seu Diário de viagem, uma vez 

que parte dessa experiência e de suas anotações o surgimento do conto “A pedra que cresce”, 

presente no livro O Exílio e o Reino, dado que a literatura, possui inúmeras formas de abordar 

temáticas reais e imaginárias. O corpus desta pesquisa é bibliográfico, partindo dos livros já 

citados aqui e, sua análise é comparativa, o que a justifica academicamente. Ademais, há um 

certo ineditismo nessa pesquisa, cuja metodologia encaminha aos estudos relacionados à crítica 

genética da escrita deste conto. Para tanto, este trabalho está dividido em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, explanaremos sobre a vida e a obra de Albert Camus, através de um 

levantamento bibliográfico; assim como os registros da sua presença no Brasil pela crítica 

especializada, partindo de recortes de alguns principais jornais daquele tempo, como 

igualmente a inusitada visita feita por ele a Meneghetti. No segundo capítulo, falaremos dos 

ciclos que norteiam o pensamento filosófico e literário camusiano, que são “absurdo” e 

“revolta”. Já no terceiro capítulo, será trabalhada, pelo Diário de viagem, as percepções de 

Camus no Brasil, além de um estudo comparativo entre o diário e conto, seguido da crítica 

genética deste conto brasileiro. No quarto capítulo, trataremos do criterioso estudo de análise 

comparativa e das relações intertextuais possíveis entre o Diário de viagem e o conto “A pedra 

que cresce”. Centraremos nossos estudos em informações do diário de viagem brasileiro de 

Camus e outros textos como, os Carnets I, II e III, que são recursos diretos da sua gênese 

criadora e, haverá nessa última parte, a descrição da experiência da ida de Camus a uma 

macumba. Por fim, vale mencionar as principais fontes bibliográficas que nos auxiliarão junto 

a esta pesquisa, que são Lebesque (1963), Onimus (1965), Gélinas (1965), Cryle (1973), 

Mathias (1975), Bartfeld (1995), Todd (1996), Corbic (2003), Lévi-Valensi (2006), Prouteau 

(2008), Guérin (2009), Mélançon (2011), Rodan (2014) e Rodrigues (2018). 

 

Palavras-chave: Albert Camus. Diário de viagem. A pedra que cresce. Crítica Genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to reconstitute Albert Camus’ presence in Brazil in 1949 and analyze 

Camus’ registries of the trip to Iguape written down in his Travel Journal as this experience 

and his notes are inspiration for his short-story “The Growing Stone”, present in his book Exile 

and the Kingdom, given that literature possesses innumerous shapes of approaching real and 

imaginary themes. The corpus of this research is bibliographical, from the books mentioned 

before, and its analysis is comparative, which justifies it academically. Furthermore, there is a 

certain originality to this research, which methodology leads to studies related to the genetic 

critic of this short-story’s writing. In the first chapter, we delve into the life and work of Albert 

Camus through bibliographical studies, registries of his visits to Brazil by specialized critics 

based on clippings from some of the main newspapers of that time and his exquisite visit to 

Meneghetti. In the second chapter, we discuss the cycles that guide the philosophical and 

literary Camusian thinking, which are “absurdity” and “revolt”. In the third chapter, through 

Camus’ Travel Journal, we work on his perceptions during his time in Brazil besides making a 

comparative analysis between the journal and the short-story, followed by the genetic critic of 

this Brazilian short-story. In the fourth and last chapter, we approach a careful comparative 

analysis and the possible intertextual relations between his Travel Journal and the short story 

“The Growing Stone”. We center our studies on information taken from Camus’ Brazilian travel 

journal and other texts, such as Carnet I, II and III which are direct resources used on this 

creation genesis; in this last part, Camus’ experience going to a ‘macumba’ is described. 

Finally, it is worth mentioning the main bibliographic sources that will help us with this 

research: Lebesque (1963), Onimus (1965), Gélinas (1965), Cryle (1973), Mathias (1975), 

Bartfeld (1995), Todd (1996), Corbic (2003), Lévi-Valensi (2006), Prouteau (2008), Guérin 

(2009), Mélançon (2011), Rodan (2014) e Rodrigues (2018). 

Keywords: Albert Camus. Travel Journal. The growing stone. Genetic Criticism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

L’objectif de cette recherche est reconstituer la présence d’Albert Camus au Brésil en 1949 et 

de faire une analyse comparative des faits rapportés par Camus dans ses Journaux de voyage 

lors de sa visite à Iguape, parce qu’une partie de cette expérience fait émerger la nouvelle “La 

Pierre qui pousse” présente dans le livre L’Exil et le Royaume, étant donné que dans la littérature 

il y a innombrables façons d’aborder des thèmes réels et imaginaires. Le corpus de cette 

recherche est bibliographique et l’analyse est comparative, ce qui le justifie académiquement. 

En plus il y a une certaine nouveauté dans cette recherche, car elle nous emmène à la critique 

génétique de l’écriture de cette nouvelle. Pour y réussir, ce travail est divisé en quatre chapitres. 

Dans le premier chapitre, nous expliquerons la vie et l’œuvre d’Albert Camus par biais d’une 

enquête bibliographique; dans le deuxième chapitre, nous parlerons des cycles qui guident la 

pensée philosophique et littéraire camusienne, l’absurde et la révolte; puis, dans le troisième 

chapitre, les perceptions de Camus au Brésil seront travaillées parmi l’ œuvre Journaux de 

voyage il y aura un autre étude comparative entre le journal et la nouvelle, suivi par la critique 

génétique de cette nouvelle brésilienne. Dans le quatrième et dernier chapitre nous aboderons 

l’étude minutieuse de l’analyse comparative et des relations intertextuelles possibles entre les 

Journaux de voyage et la nouvelle “La Pierre qui pousse”. Nous concentrerons nos études dans 

les informations du journal de voyage brésilien de Camus et dans d’autres textes, comme les 

Carnets I, I et III, qui sont les ressources directes de sa genèse créative; dans cette dernière 

partie, il y aura une description de l’expérience de Camus quand il est allé à une macumba. Pour 

terminer, il faut mentionner les principales sources bibliographiques qui soupportent cette 

recherche. Lebesque (1963), Onimus (1965), Gélinas (1965), Cryle (1973), Mathias (1975), 

Bartfeld (1995), Todd (1996), Corbic (2003), Lévi-Valensi (2006), Prouteau (2008), Guérin 

(2009), Mélançon (2011), Rodan (2014) et Rodrigues (2018). 

 

Mots clés: Albert Camus. Journaux de Voyage. La pierre qui pousse. Critique Génétique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como finalidade descrever a presença do escritor franco-argelino 

Albert Camus (1913-1960) no Brasil, pois este intelectual esteve em nosso país, entre os meses 

de julho e agosto do ano de 1949, em uma viagem cultural para uma série de conferências a 

convite de Roger Seydoux2. Partindo disso, teremos o compromisso de desenvolver, 

principalmente, a análise crítica da gênese criadora do conto “La Pierre qui pousse” (A pedra 

que cresce), conto que pode ser encontrado no seu livro L’Exil et le Royaume (1957) (O Exílio 

e o Reino). Partiremos das leituras analíticas, com foco comparativo, analisando possíveis 

semelhanças entre o Diário de viagem, de Camus, e seu conto brasileiro, “A pedra que cresce”. 

Será de suma importância, afirmarmos de antemão que, usaremos o termo ‘conto’ e 

não ‘nouvelle’, como está definida esta segunda opção no francês, para tratarmos desta obra 

camusiana, sendo o conto um dos nossos objetos de estudo nessa análise comparativa literária. 

  

Atente-se, ainda, para a distinção entre nouvelle e conte, no francês, usados 

indistintamente por La Fontaine, em 1664. E houve naturalmente uma distinção: conte 

é mais concentrado, com episódio principal, forma remanescente da tradição oral, e 

freqüentemente com elementos de fantasia. Seria o conto popular. A nouvelle seria a 

forma mais complexa, com mais cenas, apresentando série de incidentes para análise 

e desenvolvimento da personagem ou motivo. (GOTLIB, 1985, pp. 15-16) 

Usaremos também neste trabalho as primeiras anotações que Camus fizera sobre esta 

viagem ao Brasil e que foram publicadas vinte e um anos mais tarde em seu Journaux de voyage 

(1978) (Diário de viagem). Os registros dos Carnets I, II e III do autor também servirão de base 

para esta crítica genética. Afinal, 

 

Os Cadernos de Camus contêm uma variedade de coisas. São cadernos de rascunho 

literário, jazidas que a princípio recebiam suas notas, com frases, trechos de conversas 

entreouvidas, ideias de enredos e às vezes parágrafos inteiros que depois eram 

incorporados nos romances e ensaios. Essas seções dos Cadernos são materiais 

esquemáticos. (SONTAG, 2020, p. 85   

Para Massaud Moisés (1991, p. 25), “[...] o texto é ponto de partida e ponto de chegada 

da análise literária”, por isso realizaremos essa análise comparativa entre esses dois textos de 

                                                           
2 Roger Seydoux, membro da Direção Geral das Relações Culturais no Quai d’Orsay, propôs-lhe uma turnê pela 

América do Sul. O escritor poderia fazer cinco conferências. Camus sugere duas, uma “sobre a crise espiritual do 

mundo contemporâneo (Os embaraços da violência ou Nós assassinos) e uma conferência, esta literária, sobre o 

romance, que poderíamos chamar: Romance e revolta” (TODD, 1998, p. 509). 
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gêneros diferentes, mas pertencentes ao mesmo autor: Diário de Viagem, pertence ao gênero 

relato, e “A pedra que cresce”, pertencente ao gênero conto, que segundo Nádia Gotlib:  

“É gênero difícil, a despeito da sua aparente facilidade”. E continua: [...] “Alguns 

aspectos do conto”, refere-se a “esse gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos 

seus múltiplos e antagônicos aspectos”. Porque se, de um lado, “é preciso chegarmos 

a ter uma idéia viva do que é o conto”, isto torna-se difícil “na medida em que as idéias 

tendem para o abstracto, para a desvitalização do conteúdo” (GOTLIB, 1985, pp. 9-

10). 

As semelhanças que surgirão entre essas duas narrativas e servirão de base para a 

crítica genética do conto, o qual surgiu, possivelmente, a partir dos manuscritos do texto não 

ficcional do diário de viagem brasileiro de Camus.  

Todavia, “Os manuscritos não constituem em si um processo: é na leitura desses 

documentos que o processo será construído” (PINO; ZULAR, 2007, p. 27), e é por onde 

tentaremos esclarecer o surgimento do texto ficcional do autor, pois conforme ainda Massaud 

Moisés, “[...] entende-se por princípios gerais de análise literária uma primeira tentativa de 

sistematização e esclarecimento. [...] não cabe examinar a contribuição e as limitações da 

explicação do texto conforme praticam os franceses” (MOISÉS, 1991, p. 25). 

Após esta introdução, apresentaremos o Capítulo 1, no qual se construirá um 

levantamento de análise biográfica, incluindo a metodologia de pesquisa e considerações sobre 

a vida e a obra de Albert Camus. As ideias desenvolvidas neste capítulo se basearam na obra 

do biógrafo francês Olivier Todd. Apesar de haver outras biografias que falam de Albert Camus, 

resolvemos optar por este biógrafo pelo fato de reconhecer esta sua obra como a mais completa, 

confiável e relevante biografia sobre Camus, tendo como razão principal a metodologia 

exaustiva desta sua pesquisa.  

Sobre a presença de Albert Camus no Brasil, sabemos que ele esteve primeiro no Rio 

de Janeiro, entre os dias 15 e 21 de julho, depois embarcou para Recife, onde fora recepcionado 

no começo da tarde daquele mesmo dia 21, ainda no aeroporto, por uma singela delegação 

composta por três representantes do Consulado Francês no Recife. “Os três franceses que estão 

ali têm todos mais de um metro e oitenta. Estamos bem representados”, escreveu assim o irônico 

Camus, na página 102 de seu Diário de viagem. 

Em Recife, numa recepção calorosa de boas-vindas, uma comitiva de intelectuais 

locais também lhe aguardava, entre os quais podemos citar: Ariano Suassuna, Tales Ramalho, 

Duarte Neto, José Laurênio de Melo, Guerra de Holanda, Antônio Pinto de Medeiros, 

Genivaldo Wanderley, Carlos Frederico Maciel e Gastão de Holanda. Todos ansiosos para ouvi-
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lo no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife. O que os movia naquela noite era a 

anunciada conferência de Camus, “Roman et révolte” (Romance e revolta). 

Já em Salvador-Bahia, Camus permanece por três dias, deslumbrado com um mar de 

areias brancas tão próximo dele, mas ao mesmo tempo longe, já que é impedido por uma gripe 

de entrar no mar. Quando ele vai à praia de Itapuã se surpreende ao encontrar um pequeno 

grupo de jovens cineastas franceses que faziam um documentário sobre a Bahia. Em Salvador, 

Camus tem contato direto com o Candomblé de Jorge Amado e Dorival Caymmi. Por este 

último teve grande admiração, “negro que compõe e escreve todos os sambas que o país canta” 

(CAMUS, s/d, p. 2). Da conferência feita na Universidade da Bahia, Camus recusa o cachê que 

receberia.   

Quando volta ao Rio de Janeiro, depois de seis dias entre Recife e Salvador, Camus 

está com o corpo mais debilitado pela febre e gripe, sentindo-se muito solitário também. Ele 

recebe um convite para ir assistir a um ensaio de sua peça Calígula no Teatro Experimental do 

Negro, de responsabilidade de Abdias do Nascimento. Camus aceita o convite, mesmo em fase 

de recuperação da saúde. “Alguém vem me buscar. Eu havia me esquecido que o grupo negro 

deveria me mostrar hoje à noite um ato de Calígula [...] Estranho ver esses romanos negros” 

(CAMUS, s/d, p. 111). O viajante também almoça com Murilo Mendes, que, segundo Camus, 

é de um espírito fino e melancólico.  

No último final de semana de julho daquele ano, Camus vai à cidade serrana de 

Teresópolis. Ali, descreve que enfim consegue respirar um ar agradável a 800 metros de altura. 

Nesta cidade, encontra-se com as francesas Jeannette Besse, Yvette Petitjean e Yvonne Perririn, 

esta última irá traduzir para a língua portuguesa artigos sobre Camus. A cidade e a presença das 

francesas agradam o intelectual. 

Mas nem tudo foi satisfação para Camus, já que ele definiu seu descontentamento e 

antipatia para com algumas pessoas no Brasil, entre elas o poeta Augusto Frederico Schmidt, 

identificado por ele somente como S. ou Frederico; assim como pelo señorito. O tal señorito 

(como ele mesmo assim grifa em espanhol a respeito de um dito senhor) estava presente na 

recepção do almoço de boas-vindas dado a Camus, na casa da adida francesa Gabrielle Mineur. 

Deste señorito, nada consta no diário do francês que o caracterize, como sua origem, 

profissão ou procedência, por isso não nos foi possível saber quem ele era finalmente, já que 

nem no seu diário brasileiro consta nota alguma. De toda forma, Camus registrou a sua má 

impressão e seu desagrado com relação a este senhor e seus maus modos: “O señorito entra em 

ação. Novo abraço, desta vez de igual para igual, já que o señorito é peso-pluma. E o señorito 
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abre o paletó do deputado: - Olhem. – O deputado carrega um revólver num belo coldre. Nós o 

deixamos…” (CAMUS, s/d, p. 83). 

Em São Paulo, Camus se vê novamente bem recepcionado nas constantes presenças e 

companhias de vários intelectuais, entre eles, Oswald de Andrade, amigo tão próximo e 

anfitrião, uma personagem notável nesta viagem do intelectual francês ao Brasil, como este 

mesmo afirmou. Oswald de Andrade o recebe em sua casa e lhe serve nosso típico prato de 

boas-vindas: uma feijoada. Nesta experiência gastronômica, a presença de Albert Camus é 

acompanhada pela singeleza da arquiteta Lina Bo Bardi. No dia seguinte, entrevista e coletiva 

com a imprensa; à tarde, Camus vai visitar um famoso ladrão italiano, curiosa visita à 

penitenciária estadual para conhecer e falar com o célebre Gino Amleto Meneghetti, nascido 

em Pisa, mas radicado no Brasil, onde ficaria conhecido como Gato do telhado, após ganhar 

fama de maior ladrão da América do Sul, sendo condenado há mais de quarenta anos por seus 

crimes. 

Aproveitando a noite descrita acima, Oswald de Andrade apresenta a Albert Camus 

sua tese Antropofagia3, como sendo sua visão do mundo. No dia seguinte, Oswald de Andrade 

e seu filho Rudá de Andrade levam Albert Camus e Paul Sylvestre, adido cultural francês, a 

uma viagem pela centenária cidade paulista de Iguape, localizada no extremo litoral sul de São 

Paulo, onde ficam por três dias. Nesta cidadezinha, Camus experimentaria mais uma das suas 

vivências exóticas de cultura e religião, encontradas e representadas no Brasil: a procissão do 

Bom Jesus de Iguape, com todo o seu enredo carregado de imaginários e crendices.  

Este local brasileiro, visitado e vivenciado por ele, renderia um único texto: A pedra 

que cresce, encenado em terras de além-mar, não mais na França ou na sua Argélia natal; texto 

esse que muitos leitores até chegam a se confundir com o enredo, devido ao ambiente em que 

a história ocorre, um ambiente desconhecido de muitos estrangeiros. Camus teria iniciado a 

escrita desse conto no Brasil. Ele é rico em detalhes e paisagens que favorecem este 

entendimento, de ser um conto brasileiro, no qual vemos a exuberância explícita da nossa flora 

e do nosso povo. Esse é o conto de nossa análise: “La Pierre qui pousse” ou “A pedra que 

cresce”. 

Encontrar-se-ão, no Capítulo 2, os temas que são de uma representação inesgotável no 

quesito do pensamento filosófico e literário camusiano: do ciclo do “Absurdo” ao da “Revolta”, 

                                                           
3 Oswald de Andrade, em seu texto de 1950, A crise da filosofia messiânica, define a antropofagia como ato ritual: 

“Antes pertencia como ato religioso ao rico mundo espiritual do homem primitivo. Contrapõe-se em seu sentido 

harmônico e comunal, ao canibalismo que vem a ser antropofagia por gula e também a antropofagia por fome, 

conhecida através da crônica das cidades sitiadas e dos viajantes perdidos” (ROMANO, 2000. p. 102). 
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revelando um possível e último ciclo, o do “Amor”. Temas responsáveis por nortearem todo o 

pensamento ético e moral da escrita literária e filosófica de Albert Camus.  

Podemos entender, então, que Camus escrevera por ciclos, organizados e manifestados 

em seus livros, através dos temas que já mencionamos acima, que são “do absurdo”, “da 

revolta” e “do amor4”. Encontraremos esses três temas representados nas obras de Camus, as 

quais discorrem sobre três mitologias gregas: a de Sísifo, com o tema do absurdo; a de 

Prometeu, com o tema da revolta; e a de Nêmesis, com o tema do amor. Cada um destes três 

personagens e suas histórias representam a tríade ou ciclos dos conjuntos das obras do escritor, 

apresentados em ensaio, coletânea, romance e dramaturgia, o que será mais explanado à frente. 

Em seguida, temos o Capítulo 3, no qual trabalharemos as análises das leituras 

comparativas dos textos de Camus: diário e conto. Journaux de voyage (1978) (Diário de 

viagem) que foi escrito entre os dias 30 de junho a 31 de agosto daquele ano de 1949. Ele é 

considerado uma obra de grande relevância histórico-literária, já que é um testemunho escrito 

desta que foi umas das mais importantes viagens de Albert Camus pelo continente Americano, 

contendo descrições das passagens pela América do Norte e América do Sul, frisando aqui, em 

especial, a viagem ao nosso país, o Brasil. Este livro é ainda uma representação testamentária 

de valor póstumo, organizado por Roger Quilliot, sendo publicado na França no ano de 1978 

pela Gallimard, após a morte inesperada de Camus. 

Diário de viagem se refere ainda ao pensamento crítico, artístico, poético e memorial 

camusiano. É também um documento que remete diretamente a um povo e a uma sociedade de 

cultura plural, em constante desenvolvimento e estudo: a sociedade brasileira. As impressões 

tiradas por Albert Camus, atento viajante e conferencista francês, em sua estadia no Brasil se 

assemelham muito ao que nos afirma Luís Romano (2019), quando nos fala sobre o papel do 

viajante peregrino ao dizer que; 

 

A viagem como peregrinação confere uma finalidade ao caminhar e torna o viajante, 

ao final do percurso, capaz de contar experiências como um relato contínuo, no qual 

pode se reconhecer e que envolve o conhecimento de outros espaços e outras culturas 

(ROMANO, 2019, p. 15).  

E Camus conta suas experiências de viajante em seu diário de viagem brasileiro. 

Sabendo disto, esta pesquisa se volta, metodologicamente, à ‘crítica genética’, específica da 

narrativa do conto La Pierre qui pousse, embasada nas anotações realizadas por Albert Camus 

em seu diário de viagem brasileiro, assim como também em seus três Carnets e na Pléiade, 

                                                           
4 Le troisième étage, c’est l’amour. O terceiro estágio é o amor (CAMUS, 2013, p. 221, tradução nossa).   
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obra organizada por Roger Quilliot, na qual encontramos fontes que nos servirão como suportes 

teóricos, já que não temos acesso direto aos documentos originais, os quais se encontram sob 

cuidados do Fonds Albert Camus, este localizado na Bibliothèque Méjanes, na cidade francesa 

de Aix-en-Provence. 

No Capítulo 4, apresentaremos os estudos da análise comparativa entre a escrita 

testemunhal do Journaux de voyage (Diário de viagem) e a narrativa ficcional do conto “La 

Pierre qui pousse” (A pedra que cresce). Nesta etapa da nossa pesquisa, procuraremos fazer um 

estudo que segue das informações concedidas por Albert Camus em seu Journaux de voyage 

(Diário de viagem), no qual lemos, a partir das páginas 102 a 111, as narrativas que perpetuarão 

a escrita camusiana sobre o modo de ver o Brasil, seu povo, sua cultura e a religião, com seus 

aspectos sincretistas5, os quais conversam entre si. 

Em ‘As Religiões Africanas no Brasil’, livro do sociólogo francês Roger Bastide, o 

mesmo nos apresentará em poucas linhas a ideia do sincretismo nas religiões em solo brasileiro: 

 

Sobretudo porque havia para facilitar essas interpenetrações, analogias de esquemas 

entre uma e outra. O que, de fato, os negros viram no catolicismo foi a existência de 

um Deus supremo que “estava no céu”, mas, de tal forma transcendente, que para 

chegar até êle era recomendável passar por tôda uma série de intermediários, Jesus 

Cristo, seu Filho, a Virgem, a bem-amada Mãe de Jesus e, logo abaixo, o exército 

inumerável de santos, cada qual patrono de uma corporação de ofício, ou exercendo 

uma função social bem definida. (BASTIDE, 1971a, p. 227) 

 

Camus assiste à festa do Bom Jesus de Iguape e a procissão dos romeiros ao lado de 

uma multidão de devotos fiéis, observando de perto o significado da fé de um povo, 

representada num humanismo coletivo, fraternal e religioso, feitos que iremos ler em seu conto 

brasileiro presente na sua obra com título binário L’Exil et le Royaume, que segundo Maria 

Luiza Borralho esta “... colectânea de contos O exílio e o reino (L’Exil et le Royaume), de 1957, 

serão os seus últimos testemunhos literários”. (BORRALHO, 1984, p. 32) 

Compararemos o texto definitivo do conto de caraterísticas brasileiras, publicado em O 

Exílio e o Reino, e sua gênese criadora, ou seja, as anotações sobre a viagem a Iguape, 

publicadas, posteriormente, no Journaux de voyage (Diário de viagem). 

                                                           
5 Tomarei aqui como referência os estudos de Antonio Candido (2011) em ‘Literatura e sociedade’ para 

entendermos esta mistura, este sincretismo que há no Brasil, como ele mesmo nos diz sobre este assunto de uma 

tão relevância, que é a religião, tanto representada na macumba como na procissão: [...] poderíamos dizer que as 

manifestações literárias, ou de tipo literário, se realizaram no Brasil [...], sob o signo da religião, [...] aqui a religião-

doutrina se mistura indissoluvelmente à religião-símbolo [...], verificando com olhos europeus os costumes locais 

e confrontando a sua religião com as crenças da terra (CANDIDO, 2011, p. 101). 
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Observamos no Diário de viagem particularidades desta estadia de Camus no Brasil, 

como o curioso convite feito pelo escritor, dramaturgo e político carioca Abdias do Nascimento 

ao intelectual francês para visitarem uma Macumba na periferia de Caxias. Da contemplação 

de Camus ao que é visto ali, renderam anotações que contribuíram para a criação de elementos 

e para o surgimento vindouro de um conto, o qual seria A pedra que cresce, que em primeiro 

rascunho teve como título Iguape (município de São Paulo), como o próprio Camus registrou 

em seu Carnets III, dos anos de 1951-1959, como veremos mais adiante. Já Vicente Barreto 

(s/d., p. 170) afirmou em sua obra Camus: uma vida, que “O último conto, A pedra que cresce, 

tinha o título original de Une Macumba au Brésil”. 

Por fim, um trabalho de intertextualidade ocorrerá entre os textos em francês e 

posteriormente sua tradução para o português do Journaux de voyage (Diário de viagem) ao 

conto La pierre qui pousse (A pedra que cresce), sendo a mesma inter-relação de análise 

comparativa entre ambas as obras camusianas, que resultará numa parte precisa e final desta 

dissertação. Pois vale frisarmos que “A intertextualidade refere-se também às outras obras do 

autor em questão. Não se deve perder de vista o que foi escrito antes daquele livro específico – 

isolá-lo como uma ilha no imaginário do autor é empobrecer a leitura” (NINA, 2007, p. 48). 

Consequentemente, este estudo visa contribuir diretamente com a produção crítica 

literária acerca da presença de Albert Camus no Brasil, naquele ano de 1949 e outrossim, 

encomiar sobretudo o conto A pedra que cresce, pela valorosa pesquisa de crítica genética que 

será realizada dentre o mesmo. Uma vez que as produções sobre Albert Camus no Brasil se 

enclausuram entre sua filosofia (absurdo) e, sua literatura, (revolta). 

À vista disso, considera-se primordial esclarecer essa discussão inicialmente feita aqui, 

que poderá lançar novos olhares sobre a legítima presença camusiana nesse nosso território e, 

oferecer contribuições, para o entendimento de sua viagem, pelo Brasil. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE VIDA E OBRA DE ALBERT CAMUS 

 

Segundo o trabalho biográfico do francês Olivier Todd (1996), Albert Camus nasceu 

na Argélia, a 7 de novembro de 1913, em uma Fazenda de viticultura situada nas proximidades 

da cidade de Mondovi. Filho de Lucien Auguste Camus e Catherine Hélène Sintès, ambos de 

origem europeia. Seu pai, Lucien Camus, em agosto de 1914, parte para a guerra no navio 

L’Orient, vindo a ser vítima de ferimentos sofridos durante uma batalha, morrendo em 11 de 

outubro do mesmo ano. À época, segundo Todd (1996, p. 27), Albert Camus tinha apenas oito 

meses de idade e não conheceu o pai. 

Pelo fato de possuírem origem francesa, de acordo com Todd (1996, p. 32), Albert e 

seu irmão Lucien passam a receber a salvaguarda do Estado francês, tendo direito a bolsas de 

estudo e visitas médicas gratuitas. Sua mãe, Catherine Hélène, segunda de nove filhos de uma 

família de origem espanhola de Minorca, após ficar viúva, passa a fazer trabalhos eventuais, 

inclusive de femme de ménage (doméstica), em casas particulares e em estabelecimentos 

comerciais, como a panificadora de la rue Lyon, no bairro popular de Belcourt, da cidade de 

Alger, onde residia a família. 

De acordo com Todd (1996, p. 39), no ano de 1923, Camus frequenta a escola de 

ensino fundamental para meninos, na rua Aumerat. Ao cursar o ensino médio, conhece o 

professor Louis Germain, que, segundo Todd (Op. cit.), será como um pai para o autor, 

marcando sua vida a ponto de Albert Camus dedicar, em algumas de suas obras, homenagens a 

esse mestre. Camus se mostra bom aluno, especialmente em francês, e demonstra ser uma 

criança feliz no seio de sua família formada pela mãe, o irmão Lucien, o tio Etienne e a avó, 

também de nome Hélène, como a mãe do autor. 

A avó Hélène exerceu forte influência na formação do menino Albert, inclusive em 

relação a sua vida religiosa, pois Camus foi batizado e fez sua primeira comunhão antes de 

entrar no ensino médio, posto que, segundo o pensamento da avó: “Não podemos ocupar ao 

mesmo tempo a escola e a igreja” (TODD, 1996, p. 45). Então, “Camus é conduzido nas vias 

de um catolicismo superficial” (Op. cit., p. 46), o que influenciará sobremaneira sua visão de 

mundo, principalmente no que diz respeito às questões religiosas, mas, ainda assim, sua 

prioridade foi a busca por uma vida intelectual. 
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Camus transitou por vários universos profissionais, pois não tinha claramente pensado 

em se tornar um escritor. Na verdade, Todd (1998) diz que ele pensava em escrever, uma vez 

que poderia ler, mas não pensava em fazer disso uma profissão. Dentre suas atividades 

profissionais, Albert Camus chegou a ser professor, deu aulas para um grupo de crianças judias-

argelinas, trabalhou em uma loja de ferragens, com um salário de 150 francos por mês, durante 

oito horas por dia. Ainda de acordo com Todd (1998), ele faz o ensino superior na Faculdade 

de Filosofia de Alger, no entanto, “os problemas do jovem Camus se complicam, pois a 

literatura, para ele, “...é um prazer, é algo que se faz, constrói, inventa” (PINO; ZULAR, 2007, 

p. 78). Logo, a “literatura o atrai mais do que a filosofia” (TODD, 1998, p. 46). 

Segundo o professor e pensador paraense Benedito Nunes (2019) em sua obra ‘Filosofia 

Contemporânea’, o mesmo nos esclarece os componentes e tendências que norteam a filosofia 

da existência, que segundo ele, Albert Camus em sua escrita, trinhava o caminho da mesma. 

Filosofia existencial é a designação comum às diversas tendências do pensamento 

filosófico atual, que convergem em torno do primado da existência humana. [...] em 

etreito contato com a literatura Albert Camus, [...] um meio concreto de expressão, as 

filosofias existencias radicalizam a questão do sentido da existência humana 

individual numa época de crise, e formam um conjunto de ideias e atidudes. (NUNES, 

2019, pp. 153-154) 

Camus desenvolveu algumas breves análises sobre as relações entre Schopenhauer e 

Nietzsche. Ele vai explorar esta ideia sem amarra alguma entre literatura e filosofia, pois no seu 

percurso artístico de escritor vemos seu ofício de pensador, aparecendo no conjunto da sua obra 

escrita. Entre literatura e filosofia, Jucimara Tarricone nos dirá que: 

A literatura sugere um método, a filosofia pode corroborá-lo ou não; assim como a 

obra estudada igualmente pode oferecer uma luz ao filósofo. “A literatura é o objeto 

de conhecimento filosófico porque é uma forma simbólica, porque há um domínio do 

simbólico, a que se atém o pensamento – ponto de convergência e de divergência da 

filosofia com a linguagem: o domínio do sentido das proposições, tal como 

especificado por Gilles Deleuze, em sua Logique du Sens”. (TARRICONE, 2011, p. 

130) 

Em dezembro de 1930, no final do primeiro trimestre, Camus não volta para a escola, 

uma vez que se encontra vitimado pela tuberculose, e sua situação se agrava ainda mais porque 

fica desempregado. O próprio Camus associa seu estado de saúde ao excesso de esporte, à 

fadiga e à exposição solar excessiva. Como ele tinha direito a cuidados de saúde gratuitos, fica 

internado em uma enfermaria do hospital Mustapha, na Argélia. Nesse momento, ele se sente 

em conflito e confuso com os valores cristãos, já que a doença e a solidão o levam a uma atitude 

de introspecção pela aproximação com a ameaça da morte. Pode-se dizer que a tuberculose de 
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Camus desenvolveu sua sensibilidade; o jovem convalescente acredita que a doença lhe permite 

experimentar um processo de aprendizagem, cuja primeira etapa é o conhecimento de si mesmo. 

Todd (1998) afirma que Camus quer viver, apesar de seu pulmão doente e, assim, ele se apega 

a seu amor pelo sol e pelos estudos, pois em que outra coisa ele poderia se ancorar? Em Deus? 

A questão é que ele não acredita em Deus. 

Depois, Camus retorna para seu curso de filosofia no Liceu, já convalescido da 

tuberculose, em outubro de 1931, quando encontra professores e estudantes de tendências 

liberais sensibilizados com as injustiças impetradas contra os muçulmanos argelinos. Nesse 

momento, Todd (1998) comenta que Camus toma conhecimento da pobreza e das condições de 

trabalho em Belcourt, bairro onde morou na Argélia, tomando ciência das dificuldades 

vivenciadas pelos árabes que ali habitavam. É quando ele se vê dentro de um contexto político, 

com as questões existenciais que irá trazer futuramente em sua escrita. Em seu percurso 

acadêmico, Camus, conhecidamente, não esteve entre os melhores alunos, mas conseguiu dar 

continuidade aos seus estudos, concluindo o Lycée. 

Naquele período, Camus parecia ser um jovem satisfeito com a vida que levava, mas 

entre os anos de 1932 e 1933, ele se encontra mais uma vez em conflito e pensa que deve fazer 

algo para se manter financeiramente e concluir sua formação: “Je cherche à faire du journalisme 

pour continuer ma licence”6 (TODD, 1996, p. 82). 

Aos dezenove anos, Albert Camus conhece Simone Hié, na casa de Max-Pol Fouchet, 

na ocasião de um encontro de amigos de Fouchet. Todd (1996, p. 80) descreve que o momento 

é marcado por muitas músicas e diálogos. Camus era um jovem elegante, que frequentava 

ambientes povoados por artistas, escritores e intelectuais, e logo se interessou por Hié, uma 

mulher interessante e com maneiras muito avançadas para sua época. Camus se apaixona e se 

casa com Hié, mas o casamento chega ao fim quando o escritor conhece Francine Faure e, anos 

mais tarde, em dezembro de 1940, em uma cerimônia simples, casa-se com esta última, com 

quem tem os filhos gêmeos, Catherine e Jean. 

Michel Winock (2000) fará um breve comentário sobre esse repentino casamento de 

Camus com Francine Faure, revelando o descontentamento do escritor com essa experiência 

amorosa: Camus não foi feliz. Ele, o Don Juan, casou-se sem paixão, e agora se vê confinado 

em casa dos sogros. Ele, desempregado; a mulher, suplente de professora primária; os Faure 

irritam-se com suas maneiras pequeno-burguesas (WINOCK, 2000, p. 524). 

                                                           
6 Tento fazer jornalismo para continuar minha licenciatura (TODD, 1998, p. 65). 
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Segundo o artigo do professor Olivier Salazar-Ferrer, presente no Dictionnaire Albert 

Camus (2009), Camus constrói uma sólida amizade com Jean Grenier7, seu professor e mentor 

intelectual. Logo, entre professor e aluno se desenvolve uma relação de respeito e admiração. 

Camus aprende muito com seu professor e se sente seduzido pelas incríveis ideias de Grenier. 

Em relação às suas opções políticas, podemos dizer que Camus tinha suas próprias ideias sobre 

o Comunismo8, o que chegou a considerar como “um primeiro humanismo, que promete 

igualdade” (TODD, 1998, p. 94).  

Camus se sentia um intelectual, mesmo não querendo ser professor, e repetia 

constantemente esse pensamento. Mas, conforme Todd (1996, p. 83), ao mesmo tempo, ele 

dizia que não queria viver como um artista, pois para ele “O único artista realista seria Deus, se 

existe. Os outros artistas são, forçosamente, infiéis ao real” (CAMUS, 2007, p. 103). 

Seguindo os conselhos de Grenier, Camus se engaja na política e entra no partido 

comunista argelino em 1935, mas Todd (1996, p. 120) diz que ele também não via a atividade 

política como uma carreira. Camus considerava que se podia entender o comunismo como uma 

preparação para atividades mais espirituais, como um estado de coisas a partir das quais o 

homem pode redescobrir o sentido da eternidade. 

O jovem Albert Camus tinha uma forte admiração pelo prolífico escritor Honoré de 

Balzac (1799-1850), mas rejeitava as ideias do naturalista Émile Zola (1840-1902). Em junho 

de 1936, Camus conclui na Faculté des Lettres de l’Université d’Alger o seu estudo superior e 

recebe o diploma de filosofia com a menção ‘Bien’, com o trabalho intitulado Métaphysique 

chrétienne et néoplatonisme, Plotin et Saint Augustin.9 Ele elege como referência de seus 

                                                           
7 Não podemos compreender nem a gênese nem a evolução da obra de Camus sem evocar o papel iniciador e 

formador que Jean Grenier (1898-1971), seu professor de filosofia a partir de 1930, no Lycée d’Alger, exerceu 

sobre ele, na disciplina de filosofia e literatura (GUÉRIN, 2009, p. 353, tradução nossa). 
8 Camus desvincula o socialismo, fundado na exigência de dignos preceitos morais, do “comunismo” marxista – 

maquiavelismo messiânico – propondo perseguir a realização de uma “utopia” socialista “mais modesta”: uma 

sociedade na qual o assassino não seja mais legítimo, aonde o crime conserve na sua dimensão de horror, de 

transgressão absoluta (GERMANO, 2012, p. 363). 
9 Metafísica cristã e neoplatonismo, Plotino e Santo Agostinho - O tema de sua tese é longo, uma vez que abrange 

cinco séculos da história do cristianismo em torno do mar Mediterrâneo. Analisa de fato o futuro da nova religião 

desde os Padres Apostólicos e a gnose até Santo Agostinho, passando por Plotino. [...] Camus, no entanto, tem um 

bom conhecimento de Plotino; o corpus agostiniano é, em si, tão extenso que leva anos para dominá-lo. O tema 

era de interesse de Camus por inúmeras razões: Plotino e Santo Agostinho eram ambos africanos do Mediterrâneo, 

e as ruínas da catedral do grande bispo estão em Hipona, não muito longe de Bône, o que lhe recordaria a sua 

passagem por lá. Embora criado em uma família pouco praticante, Camus era católico e também participava nos 

cultos da Grécia. A conversão da população da região Mediterrânea ao cristianismo, a passagem de uma civilização 

à outra, do pensamento grego à nova religião e o surgimento de uma nova sensibilidade não o deixaram indiferente, 

mas despertaram seu interesse, o que ele admite em seu Caderno II. [...] Para converter os homens do Mediterrâneo 

o cristianismo devia se universalizar, o que Camus considera como o “destino” dessa nova religião. [...] A nova 

sensibilidade a essa religião se manifesta agora com novos temas: a encarnação (que deve resolver o problema da 

distância entre Deus e os homens), a miséria da condição humana ligada ao pecado e à morte, a questão do mal e 

a filosofia da história (Deus intervém na história, é Ele quem pretende nos levar para a redenção). [...] Foi Santo 
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estudos o pensamento ligado ao pelagianismo, que ensina que um homem é o arquiteto do seu 

destino espiritual e terreno. A esse respeito, de acordo com Todd (1998), na ocasião de sua 

formatura, Camus chega a comentar que todas as disciplinas são estúpidas, mas todos os jogos 

também têm a sua regra, e se você quer se expressar, é melhor que siga as regras do jogo. 

Camus se preocupa com um romance que está escrevendo: “La Mort heureuse (A 

morte feliz), que terá como herói Patrice Mersault”. Aos poucos, essa obra vai tomando forma 

e adquirindo identidade. Nessa época, ele escreveu também dois ensaios: ‘Noces suivi de L’été’ 

(Núpcias seguido de Verão), que começa em 1936, e ‘L’Envers et L’Endroit’ (O Avesso e 

Direito), que escreveu de 1934 a 1936 (TODD, 1996, p. 220). 

Camus possuía grande bagagem universitária e literária, tanto que seu primeiro artigo 

jornalístico apareceu no periódico Alger Républicain, em 12 de outubro de 1938, no qual faz 

uma crítica ao poder de compra em tempos de guerra, ao levantar que nesses momentos as 

coisas se tornam mais caras e bem racionadas. O que podemos ver a partir deste momento é um 

Camus engajado a ponto de se colocar em ação com sua nova profissão: a de jornalista em 

tempos de guerra.  Camus passa de ensaísta a grande repórter engajado pelas causas do homem, 

e sob o pseudônimo de Vincent Capable, chega a escrever inúmeros artigos entre os meses de 

março e junho de 1939, justamente neste momento de ideias separatistas entre Argélia e França. 

Camus aflora na arte da escrita desde a sua juventude, seguindo este ofício ainda na 

sua terra natal, Argélia, partindo da tradição exemplar que existe há séculos, na sofisticada e 

exigente escola francesa de romancistas e pensadores por excelência. Ele afirma em 

‘L’Intelligence et L’Échafaud’ (A Inteligência e o Cadafalso) que: 

 

                                                           
Agostinho quem a realizou, dando ao cristianismo uma metafísica: o jovem filósofo qualifica o Pai da Igreja, por 

esse motivo, como o autor de uma “segunda revelação”'. [...] O neoplatonismo é apresentado como “o último 

esforço do pensamento grego”, e Camus insiste desde o começo no fato de que as aspirações da nova sensibilidade 

não são desconhecidas para esse movimento. A filosofia Plotiniana é apresentada a partir de um duplo movimento: 

a processão e a conversão. O primeiro movimento, segundo Camus, nos dá uma explicação racional para o ser e 

refaz o caminho de uma sucessão de hipóteses: de uma se originam a inteligência das ideias, a inteligência das 

almas individuais, o inferior está sempre voltado ao superior. O segundo, “a conversão ou o caminho para o 

êxtase”, descreve o caminho de volta da alma à sua fonte maior, o Um [Deus do judaísmo]. O primeiro é o 

“conhecimento”, o segundo “ascetismo interno”. [...] Santo Agostinho se situa “na encruzilhada destas influências” 

que eram discutidas, pois ele é “grego pela necessidade da coerência e cristão pelas preocupações de sua 

sensibilidade”. Ele retoma em Plotino esta ideia de participação, de um verbo intermediário (a inteligência como 

hipóstase “ilumina o destino de Cristo, como o verbo de Deus”), e a ideia do mal como privação do bem. Mas ele 

muda as soluções plotinianas ao afirmar que Cristo encarnou-se, o verbo se fez carne e não ocupa, como a falta de 

inteligência em relação ao Um, uma posição inferior na ligação aos outros componentes da Trindade. O problema 

do retorno do mal pela corrupção da natureza humana, pelo pecado original, e pelo dom da graça de Deus: as 

virtudes humanas não são de modo algum suficientes para anularem essa tarefa (o que explica a luta com 

Pelagianismo). Se Santo Agostinho não rejeita a razão, ele, no entanto, entende que ela deve reconhecer suas 

fraquezas. A razão precisa ser enquadrada pela fé (Maurice Weyembergh – DICTIONNAIRE ALBERT CAMUS, 

2009, pp. 547-549, tradução nossa). 
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Il faut être deux quand on écrit. En littérature française, le grand problème est aussi la 

traduction de ce qu’on sent en ce qu’on veut faire sentir. Nous appelons mauvais 

écrivain celui qui s’exprime en tenant compte d’un l’auteur medíocre, par là, est amené 

à dire tout ce qui lui plaît. La grande règle de l’artiste, au contraire, est de s’oublier à 

moitié au profit d’une expression. Communicable. Cela ne peut aller sans sacrifices. Et 

cette recherche d’un langage intelligible qui doit recouvrir la démesure de son destin, 

le conduit à dire non pas ce qui lui plaît, mais seulement ce qu’il faut. Une grande partie 

du génie romanesque français tient cet effort éclairé pour donner aux cris des passions 

l’ordre d’un langage pur. En bref, ce qui triomphe dans les oeuvres dont je parle, c’est 

une certaine idée préconçue, je veux dire l’intelligence.10 (CAMUS, 1967, p. 1897) 

 

Na noite de 1º de maio de 1940, Camus, muito emocionado, se dirige à esposa Francine 

por carta, narrando-lhe o seguinte: “Acabo de terminar meu romance L’Étranger (1941) (O 

Estrangeiro), e estou enervado demais para pensar em dormir. Sem dúvida, meu trabalho não 

está pronto. Tenho coisas para retomar, outras para acrescentar, outras para reescrever” (TODD, 

1998, p. 257). O personagem Meursault seria inspirado em Camus, como também em Pascal 

Pia, entre outros como Pierre Galindo e os irmãos Bensoussan, assim como Sauveur Galliero e 

Yvonne, e por fim, Francine.   

La Peste11 é publicada em 1947, depois de sete anos de dedicação do escritor neste 

romance símbolo e alegórico da ocupação nazista e também da Segunda Guerra Mundial. 

Camus se encontrava, então, na região francesa de Haute-Loire, e dizia que escrevia para se 

distrair naqueles tempos de dores e guerras. Marcado por esse momento em que vive entre 

padres e pastores, além de judeus refugiados por causa da guerra, Camus recebe alí uma forte 

influência para a composição de seus personagens em La Peste. Assim, ele imagina a história 

de uma vítima do terror, mas, a princípio, não consegue ir além da primeira fase de seu livro, 

pois acredita que não consegue se ater à realidade.  

                                                           
10 É preciso ser dois quando se escreve. Na literatura francesa, o grande problema é traduzir o que sentimos por 

aquilo que queremos que seja sentido. Chamamos de mau escritor aquele que se exprime levando em conta um 

contexto interior que o leitor não pode conhecer. O autor medíocre, dessa forma, é levado a dizer tudo o que lhe 

agrada. A grande regra do artista, ao contrário, é esquecer parte de si mesmo em proveito de uma expressão 

comunicável. Isso não ocorre sem sacrifícios. E esta busca de uma linguagem inteligível, que deve recobrir a 

desmedida de seu destino, leva-o a dizer não àquilo que lhe agrada, mas àquilo que é necessário. Grande parte do 

gênio romanesco francês está nesse esforço esclarecido de dar aos clamores da paixão a ordem de uma linguagem 

pura. Em resumo, o que triunfa nas obras de que falo é uma certa ideia pré-concebida – a inteligência. (CAMUS, 

1998, pp. 17-18) 
11 Houve uma primeira versão da escrita de La Peste, porém Albert Camus resolveu publicar junto a Gallimard 

sua segunda e definitiva versão, este com os seguintes textos Bíblicos judaicos cristãos que, Albert Camus se 

apoiou para sua escrita, esses os quais vemos no Carnets II, da página 66, ao lermos o seguinte: Peste. Segunda 

versão. Bíblia: Deuteronômio, XXVIII, 21; XXXII, 24. Levítico, XXVI, 25. Amos, IV, 10. Êxodo, IX, 4; IX, 15; 

XII, 29. Jeremias, XXIV, 10; XIV, 12; VI, 19; XXI, 7 e 9. Ezequiel, V, 12; VI, 12; VII, 15. “Cada um busca o seu 

deserto e desde de que o encontre, o reconheça como muito difícil. Não será dito que eu não saberia suportar o 

meu” (CAMUS, 1964, p. 66, tradução minha). 
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Tempo depois, Camus prossegue nos rascunhos dessa obra, em uma repetição contínua 

e absurda. Usando leves descrições poéticas e insistentes, cria o personagem Joseph Grand,12 

de La Peste, um escritor que se mostra impotente perante a empreitada que deseja, que é a de 

escrever uma grande obra, da mesma maneira como Camus se dizia sentir. Da mesma forma, 

ele começa a nomear outros personagens. Do Panelier, localidade onde se encontrava na região 

montanhosa de Haute-Loire, Camus tira o nome do personagem jesuíta Paneloux, o personagem 

mais cristão até então em Camus, e a voz mais eloquente e persuasiva de La Peste, homem fiel 

e defensor de Deus.  

Outro personagem é o jornalista francês Rambert, que se vê obrigado a ficar em Oran 

por causa do decreto do prefeito. O nome Rambert seria uma alusão a Montrambert, um bairro 

triste de Saint-Étienne, segundo o próprio Camus – e que poderia significar literalmente “meu 

Rambert”.  Já o nome do personagem principal da trama, o médico e cético Dr. Bernard Rieux, 

tem origem no nome do rio que ficava bem perto do Panelier e se chamava Riou. O interessante 

é que este mesmo “Dr. Rieux de La Peste lembra o Dr. Roger Le Forestier, um dos principais 

membros da Resistência” e conhecido de Camus. Assim como o Dr. Rieux em La Peste, o Dr. 

Roger Le Forestier era um homem engajado pelas causas humanitárias de Oran em tempos de 

peste, agindo em Panelier, ajudando, salvando e hospedando judeus e os resistentes que se 

opunham à ocupação nazista (TODD, 1996, p. 441). 

La Peste será traduzida no Brasil pelo escritor Graciliano Ramos (1892-1953), com o 

título A Peste, e publicada em 1950 pela editora José Olympio, recebendo do público 

especializado da crítica literária grande ovação. A repercussão desta obra do pós-guerra fora 

tanto que levara o filósofo e crítico paraense Benedito Nunes (1929-2011) a publicar em um 

artigo no dominical Suplemento Literário,13 do jornal Folha do Norte de Belém, no dia 14 de 

janeiro de 1951, Considerações sobre A peste: 

                                                           
12 Joseph Grand emerge como o grande herói em A Peste: O verdadeiro heroísmo. A exigência de autenticidade 

permeia o design que é o heroísmo de Camus. O herói não é aquele que realiza em um momento especial uma 

“boa ação” que um narrador contaria com o risco de distorcê-lo. O exemplo do heroísmo reside no caráter de 

Joseph Grand. Há, certamente, um paradoxo ao fazer desse empregado modesto da prefeitura o herói do livro, que 

passa o tempo fazendo tarefas repetitivas e que parecem ridículas em muitos aspectos. Seu sobrenome parece, à 

primeira vista, o efeito de uma paródia do autor. Mas, na verdade, existe uma verdadeira grandeza de Joseph 

Grande que está na sua autenticidade e sinceridade. Ele não se envergonha em invocar os verdadeiros sentimentos 

e as emoções simples (p.49). Sua procura por palavras apenas parece contratual pelo uso frequente na conversa 

com o comissário (p.37) ou no processo de elaboração da primeira frase do romance. [...] Sua grandeza vem 

sobretudo da bondade profunda que o habita e que faz com que aceite uma tarefa que paga pouco, mas que é útil 

nas “formações sanitárias” de Tarrou (ALLUIN, 1996, pp. 73-74, tradução nossa). 
13 Criado em Belém, em 1946, por Haroldo Maranhão, o Suplemento Literário da Folha do Norte integra-se às 

iniciativas nacionais congêneres, nascendo com o caráter irruptivo das demais publicações de Suplementos do 

resto do país (MAUÉS, 2002, p. 29). 

 



26 
 

A peste é aqui a manifestação de um poder supremo, cujas determinações parecerão 

absurdas e desumanas se vamos apreciá-las sem ter o coração preparado pela Fé. Sísifo, 

ligado ao seu rochedo, não é reconfortado pela Esperança. Os personagens de A peste 

estão compreendidos na ordem da catástrofe como joguetes de suas determinações. 

Nenhum deles acredita em Deus. (NUNES, 1951, p. 4) 

 

Em La peste há aspectos que se diferenciam entre dois personagens de características 

singulares. Enquanto o Dr. Rieux se diz ateu ao padre Paneloux, o Dr. Le Forestier, ao contrário, 

é profundamente religioso. É importante destacar esses aspectos, a fim de que se possa 

evidenciar o caráter autobiográfico da obra de Camus, sobretudo na composição desses 

personagens que, de certa forma, contém, em cada um deles, um pouco da história da vida e da 

personalidade do próprio autor. Logo, ao falarmos da vida de Camus, não se pode desconsiderar 

sua obra. 

L’Homme révolté (O Homem revoltado) foi publicado na França em maio de 1951. É 

um livro de cunho ensaístico e de forte representação política, seguida de um pós-guerra, obra 

que traria o rompimento sem retorno na amizade entre Albert Camus e Jean-Paul Sartre, porque 

este último divergia sobre tudo o que Camus escrevera nesta obra. Este impasse é narrado no 

livro de Ronald Aronson (2007), intitulado ‘Camus e Sartre: o polêmico fim de uma amizade 

no pós-guerra’: “O ataque deste [Sartre] a Camus seria o seu primeiro ato como companheiro 

de viagem. Ao ler a réplica de Camus à resenha de Jeanson, Sartre fez o que havia evitado fazer 

por quase um ano: se dirigiu diretamente a Camus” (ARONSON, 2007, p. 232, acréscimo 

nosso). 

Ainda segundo Olivier Todd (1998, p. 667), encontraremos neste plano secular e 

artístico deste autor franco-argelino um “Camus que não conseguia mais escrever, que também 

está terminando novelas com coloridos diferentes.” O próprio Camus afirmaria: “– Eu quis, em 

cada novela, mudar o estilo e compor algo original – disse ele ao bom mestre (Jean Grenier)”. 

No verão de 1955, Albert Camus iria de carro para a região do litoral adriático da Itália. 

Ele passaria o mês de agosto em uma estação popular de veraneio. “Camus havia dito aos seus 

amigos que ele partiria em uma viagem incógnita para trabalhar, onde fora sem dúvidas nestas 

condições que ele terminou a primeira redação de O Exílio e o Reino, naquele mês e nos que se 

seguiram” (LOTTMAN, 1978, p. 567). Olivier Todd escreveu também sobre os ‘temas e às 

técnicas narrativas’ que Albert Camus usaria para compor este seu livro O Exílio e o Reino, que 

contará com seis contos bem singulares, representando estes dois termos do título: “Camus 

parece provar a si mesmo que sabe utilizar vários instrumentos: L’Exil [O exílio] é histórico, 

geográfico, moral; Le Royaume [O Reino] representa o paraíso perdido, para além dos 

sofrimentos, da renúncia” (TODD, 1998, p. 667). 
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Os contos de Albert Camus foram publicados na França em 1957. Porém, no Brasil, 

apenas três anos depois um primeiro conto foi traduzido para o português e republicado. A 

narrativa aparece na ‘Revista Senhor’, no exemplar de número 9, do mês setembro do ano de 

1960. Trata-se do conto “A Adúltera”, que descreve a luta de um inseto visto como imundo, 

num ambiente fechado e em movimento, em uma viagem com humanos. “Uma môsca sêca 

esvoaçava já há alguns tempos no ônibus, apesar das janelas subidas. Frágil, ia e vinha sem 

ruído, num vôo fatigante” (CAMUS, apud MONAT, 1960, p. 64).  

As viagens realizadas pelo vasto continente americano renderam a Camus um rico e 

memorável livro, intitulado Journaux de voyage (1978) (Diário de viagem), obra dividida 

literalmente em duas partes. A primeira parte traz duas viagens bem distintas de Albert Camus, 

uma aos Estados Unidos e outra ao Canadá, no ano de 1946. Elas estariam precisamente nos 

registros do journal de voyage d’amérique du nord. Já a segunda parte é a das viagens feitas em 

1949, que estão nas anotações do journal de voyage d’amérique du sud. Dentre os países 

visitados nesta segunda parte estariam a Argentina, o Uruguai, o Chile e o Brasil, por onde neste 

último, Camus andou visitando várias cidades.  

Uma viagem muito especial ao litoral sul do estado de São Paulo foi feita por Camus. 

Para a singela vila de pescadores conhecida até os nossos dias como Iguape, cenário ímpar do 

conto camusiano brasileiro “La Pierre qui pousse” (A pedra que cresce). Neste lugarejo tão 

pacato e distante dos grandes centros urbanos destes rincões solos tupiniquins, contemplaremos 

a bravura solitária, porém solidária, de caráter engajado e humanista de D’Arrast, o personagem 

principal e ficcional deste referido conto. Ele é francês, engenheiro e ateu, e segundo Vicente 

Barreto (s/d., p. 170), “deixara a Europa (‘lá existia a vergonha e o medo’) em busca da vida 

primitiva do mundo novo”. Em uma pequena cidade, D’Arrast se ocupará de um feito religioso 

de um morador local. Sobre a ideia da criação dos personagens camusianos, Maria Luiza 

Borralho argumenta que: 

 

[...] o caso de D’Arrast e o galo (le coq, cozinheiro de bordo em francês) em O Exílio 

e o reino, aproxima-se um pouco de Kafka, a quem criticava a criação de « uma 

realidade [...] suscitada pelo símbolo ». Mas os dois autores são suficientemente 

diferentes no tratamento da realidade e nas intenções de (in)verossimilhança para que 

os possamos identificar. Camus saberá sempre colocar os seus mitos [Sisyphe e 

D’Arrast] num leal verosímil mesmo quando não é este que os suscita. (BORRALHO, 

1984, p. 307, acréscimo nosso) 

A busca silenciosa do ser racional por um reino é interior e pessoal, e é cercada por 

verdades, as quais determinam o comportamento do ser humano por uma busca idealizada. No 

que ele acredita, faz parte dele. O capitaine D’Arrast busca a verdade ou o reino, mas se depara 
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com a ideia de absurdo no conto, ocasionada por um ciclo de veneração, que causa um exílio. 

Segundo Martin Rondan: 

 

L’Exil et le Royaume reflètent les mouvements intérieurs qui déterminent le 

comportement de l’homme. L’exil est l’attitude de celui qui préfère la facilité et choisit 

de vénérer les idoles de son temps.  Le royaume, par contre (L’exil), résulte d’une 

recherche obstinée de vérité au niveau des choses et de l’être.14 (RODAN, 2014, p. 214) 

 

O conto A pedra que cresce apresenta inúmeras inquietações, dentre elas o tipo de 

narrador presente nesta narrativa. Abilio Pachêco (2009), em seu livro ‘Riscos no Barro’, nos 

apresenta oito tipologias de narrador por Norman Friedman. A partir dessas tipologias, 

entendemos que o narrador de A pedra que cresce é onisciente seletivo (selective omnisciente). 

Norman Friedman conceitua esse narrador de onisciência seletiva, dizendo que: 

 

[...] o leitor fica limitado à mente de apenas um dos personagens. Logo, em vez de 

ser-lhe permitido uma composição de diversos ângulos de visão, ele encontra-se no 

centro fixo. As demais questões têm as mesmas respostas dadas nas categorias 

anteriores. Resta a mera ilustração. Um vívido exemplo de como e exatamente, os 

materiais da estória são transmitidos diretamente ao leitor através da mente de um 

personagem. (FRIEDMAN, 2002, p. 178) 

 

Veremos a seguir o que nos diz a especialista camusiana Agnès Spiquel sobre como 

se apresenta a faceta do narrador na obra de Albert Camus: 

 

Camus y expérimente, en particulier, les variations dans l’énonciation, non seulement 

entre le « je » de l’essai et le « il » de la narration, mais aussi entre les diverses postures 

énonciatives du « je », à la fois narrateur, personnage, sujet et objet d’analyse ; bref, 

il y forge tout son art de l’écriture à la première personne, dont on sait la maîtrise qu’il 

y manifestera.15 (GUÉRIN, 2009, p. 255) 

 

Será Alain Schaffner que nos dirá, pelo verbete de La Femme Adultère (A mulher 

adultera), exposto no Dictionnaire Albert Camus, o papel do narrador na obra camusiana de 

L’Exil et le Royaume, dando-nos um exemplo por meio Janine, protagonista e heroína: 

Comme dans d’autres nouvelles de L’Exil et le Royaume, le narrateur prend le relais 

de la défaillance du personnage, le récit réaliste devient lyrique pour tenter d’exprimer 

ce que Janine ne peut dire que par le silence ou par les larmes. On comprend que la 

réception critique ait pu parler de « grand art classique » à propos de cette capacité 

                                                           
14 O Exílio e o Reino reflete os movimentos interiores que determinam o comportamento do homem. O exílio é a 

atitude daquele que prefere a facilidade e escolhe venerar os ídolos de seu tempo. O reino, por contra (ao exílio), 

resulta de uma busca obstinada da verdade ao nível das coisas e do ser (RODAN, 2014, p. 214, tradução nossa). 
15 Camus experimenta, em particular, as variações nas enunciações, não somente entre o « eu » do ensaio e o « ele 

» da narração, mais também entre as diversas posturas enunciativas do « eu », por vezes narrador, personagem, 

sujeito e objeto da análise; em suma ele forjou toda sua arte da escrita na primeira pessoa, do qual nós sabemos o 

domínio que ele vai se manifestar (GUÉRIN, 2009, p. 255, tradução nossa). 
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proprement racinienne à faire quelque chose de ce « rien » qui est tout.16 (GUÉRIN, 

2009, p. 325) 

 

Já no trabalho de Wei Wu (1999), intitulado ‘Le Système des personnages dans L’Exil 

et le Royaume d’Albert Camus’, podemos detectar a significação de exílio e de reino, partindo 

dos estudos realizados individualmente sobre cada um dos seis principais personagens-

narradores do livro. Abaixo daremos ênfase às descrições detalhadas que Wu faz do engenheiro 

francês D’Arrast, que viera para Iguape a trabalho: 

 

La présentation du personnage principal de La Pierre qui pousse ressemble au début 

d’une pièce de théâtre quand l’acteur entre en scène. La première apparition de 

D’Arrast est en même temps limitée et guidée par la lumière des phares de sa voiture. 

En utilisant cette technique, l’auteur camoufle, les détails du portrait de D’Arrast et 

met l’accent seulement sur “son large corps de colosse” (p. 135). Le personnage entre 

dans le cône de lumière et monte sur un talus, “son dos énorme dessiné sur la nuit” (p. 

135). Sa taille est décrite également dans le mouvement : quand son chauffeur fait 

clignoter les phares pour communiquer avec le radeau, D’Arrast descendant du talus 

“[apparaît], [disparaît], plus grand et plus massif à chaque résurrection” (p. 136). Son 

chauffeur Socrate, le personnage secondaire qui l’accompagne, est de son côté petit 

et maigre, ce contraste rend la taille de D’Arrast encore plus impressionnante. Dans 

la suite du texte, l’auteur va rappeler de temps à autre cette caractéristique physique 

de son héros. Il n’hésite pas à y ajouter un trait surhumain “il ressemble [...], avec ses 

membres longs et lourds, son grand visage [...], à quelque dieu bestial et rassurant” 

(p. 137)17. (WU, 1999, pp. 66-67) 

 

Sobre os demais personagens principais dos seis contos, seguiremos na seleção de suas 

descrições, seguindo as análises de Wei Wu:  

 

[...] sur le narrateur et le personnage principal, tandis que les notions d’exil et de 

royaume s’articulent, nous semble-t-il, davantage dans le système relationnel autour 

des six protagonistes du recueil. [...] Janine se heurte à l’indifférence des Arabes 

quand elle voyage dans une région inconnue. Leur monde vivant riche de couleurs et 

d’odeurs lui est fermé. Le manque de communication avec son mari accentue encore 

son sentiment d’exilée. [...] Pour Le renégat, le royaume réside dans la relation de 

                                                           
16 Como em outros contos de O Exílio e o Reino, o narrador assume o controle do fracasso do personagem, a 

narrativa realista torna-se lírica para tentar exprimir o que Janine não pode dizer nem pelo silêncio ou pelas 

lágrimas. Compreende-se que a recepção crítica poderia falar de « grande arte clássica » propondo desta capacidade 

de assumir o controle do fracasso para fazer alguma coisa desse « nada » que é tudo (GUÉRIN, 2009, p. 325, 

tradução nossa). 
17 A apresentação do personagem principal de A Pedra que cresce parece com o início de uma peça de teatro, 

quando o ator entra em cena. A primeira aparição de D’Arrast é ao mesmo tempo limitada e guiada pela luz dos 

faróis de seu carro. Ao utilizar essa técnica, o autor camufla os detalhes da figura de D’Arrast e destaca somente 

“seu grande corpo de gigante” (p.135). O personagem entra no feixe da luz dos faróis e sobe um declive, e “suas 

costas enormes se desenhavam na noite” (p.135). Seu tamanho é descrito também no movimento. Quando seu 

motorista apaga os faróis, acende-os, e depois fá-los piscar regularmente para se comunicar com a jangada, 

D’Arrast, descendo de uma inclinação “[aparecia], [desaparecia], maior e mais maciço a cada ressurreição” (p. 

136). O motorista Sócrates, personagem secundário que o acompanha, é, por sua vez, pequeno e magro, contraste 

que faz com que o tamanho de D’Arrast seja ainda mais impressionante. Na sequência do texto, de vez em quando 

o autor vai lembrar essa característica física de seu herói. Ele não hesita em adicionar traços sobre-humanos “ele 

parece [...], com seus membros longos e pesados, seu grande rosto [...], com um deus bestial e tranquilizador” 

(p.137) (WU, 1999, pp. 66-67, tradução nossa). 
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dominant-dominé établie entre les gens autour d’un pouvoir absolu. Pour éviter l’exil, 

le seul moyen est de construire et de défendre cette relation. [...] Yvars entretient une 

relation de solidarité avec les autres ouvriers, mais devant la menace de la mort, il se 

rend compte de la limite de leur lutte et tente d’activer la solidarité avec leur 

adversaire, le patron. Le royaume de Daru se réalise dans la relation harmonieuse 

qu’il entretient respectivement avec la communauté arabe et les autorités françaises. 

[...] L’exil de Jonas est formé par le réseau de relations imposé par ses visiteurs. En 

modifiant son espace, il s’efforce de trouver un équilibre et de rétablir ses relations 

avec les autres. D’Arrast réussit à avancer dans la recherche du royaume en partageant 

le fardeau de ses amis tout en restant fidèle à sa propre identité.18 (WU, 1999, pp. 79-

80) 

 

Aqui no Brasil, Camus fez inúmeras anotações em seu diário de viagem brasileiro, do 

qual seriam extraídos textos bem particulares para compor outras obras suas. Uma delas é 

especial, pois representa a nossa vasta cultura religiosa brasileira. Escrita entre os anos de 1952 

e 1955, essa obra é A pedra que cresce, um dos seis contos encontrados na obra O Exílio e o 

Reino. Na Fiche de lecture, L’Exil et le Royaume d’Albert Camus tem os dois termos do título 

assim definidos: Le royaume coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous avons à 

retrouver, pour renaître enfin. L’exil, à sa manière, nous en montre les chemins, à la seule 

conditions que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la possession19 (FICHE 

DE LECTURE, 2020, pp. 17-18). 

O crítico francês Roger Grenier diz em seu livro ‘Albert Camus soleil et ombre’ que a 

única viagem que Camus fizera pelo território brasileiro em 1949 foi vista e registrada 

certeiramente em seu Diário de viagem: 

 

Le périple à travers le Brésil, les cérémonies étrangères processions, danses, transes 

auxquelles on va lui donner la possibilité d’assister vont d’abord lui fournir un texte 

pour Livres de France, en 1951: Une macumba au Brésil, présenté comme un « extrait 

inédit d’un Journal de voyage ». Puis ils vont être pleinement utilisés dans La Pierre 

qui pousse, la dernière nouvelle de L’Exil et le royaume. On y retrouve la macumba, 

                                                           
18 [...] sobre o narrador e o personagem principal, enquanto as noções de exílio e de reino se articulam, nos parece 

que isso se dá principalmente no sistema relacional em torno dos seis protagonistas da coletânea. [...] Janine se 

depara com a indiferença dos árabes quando ela viaja em uma região desconhecida. O mundo vivo, cheio de cores 

e de cheiros dos árabes está fechado para ela. A falta de comunicação com seu marido acentua ainda mais seu 

sentimento de exilada. [...] Para O renegado, o reino está na relação dominante-dominado estabelecida entre 

pessoas com poder absoluto. Para evitar o exílio, o único meio é construir e defender essa relação. [...] Yvars 

mantém uma relação de solidariedade com os outros operários, mas diante da ameaça da morte ele se dá conta dos 

limites das lutas deles e tenta despertar a solidariedade do seu adversário, o patrão. O reino de Daru se dá com a 

relação harmoniosa que mantém com a comunidade árabe e as autoridades francesas. […] O exílio de Jonas é 

formado pela rede de relações imposta por seus visitantes. Ao modificar seu espaço, ele se esforça para encontrar 

um equilíbrio e restabelecer as relações com os outros. D’Arrast consegue ir em frente na sua busca pelo reino 

dividindo o fardo de seus amigos e se mantendo fiel à sua identidade própria. (WU, 1999, pp. 79-80, tradução 

nossa). 
19 O reino coincide com uma certa vida livre e nua que nós temos que encontrar para, ao final, renascer. O exílio, 

à sua maneira, nos mostra o caminho, com a única condição de que saibamos recusar a servidão e a posse ao 

mesmo tempo (FICHE DE LECTURE, 2020, pp. 17-18, tradução nossa). 
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le candomblé, la pythonisse, l’éprouvant voyage vers Iguape, le lieu de « la pierre qui 

pousse » et où se déroulent de spectaculaires processions.20 (GRENIER, 1991, p. 207) 

 

 

Segundo Germain-Paul Gélinas (1965, p. 162), este conjunto de contos presente no 

L’Exil et le Royaume “nous montre que les chemins de la liberté demeurent difficiles même à 

ceux qui ont une juste conception de la liberté. Dans cette œuvre, Camus s’approche des cas 

concrets de la vie quotidienne normale.”21 Gélinas explica as propostas entre o “exílio” e o 

“reino”: 

 
Quant au royaume dont il est question aussi, dans le titre, il coïncide avec une certaine 

vie libre et nue que nous avons à retrouver, pour renaître enfin. [...] L’Exil, à sa 

manière, nous en montre les chemins, à la seule condition que nous sachions y refuser 

en même temps la servitude et la possession.22 (GÉLINAS, 1965, p. 155) 

 

No dia 17 de outubro do ano de 1957, Camus almoça com Patrícia Blake, no primeiro 

andar do restaurante Marius, em Paris, quando um jovem enviado pela editora Gallimard se 

aproxima dele e anuncia que o escritor irá ganhar o Nobel de Literatura. Mais tarde, o jovem 

secretário de Sartre, Jean Cau, lhe passa a grande informação do dia: Camus ganhou o Nobel 

de literatura. Camus comemora esta data com champanhe, e envia um telegrama a sua mãe 

dizendo: “- Mamãe, você nunca me fez tanta falta”. Camus até diz que “A vida é um romance!” 

(TODD, 1998, p. 703). 

Nestes dias de festas no meio literário francês, as rádios destacam que a França contava 

com o maior número de prêmios Nobel de literatura, e Camus é mais um laureado. Em dias de 

glória sobre a premiação de Camus ao Nobel, ele aparece com uma nova mulher, sua amante, 

Mi, vinte e dois anos mais jovem que ele. Camus compara La Peste com L’Homme révolté, a 

ponto de dizer que ambas as obras “são monstruosas”, e enquanto não terminar este seu romance 

(La Peste), não se sentirá em paz (TODD, 1998, p. 766).  

                                                           
20 A jornada pelo Brasil, as cerimônias estranhas, procissões, danças, transes aos quais vai ter a possibilidade de 

assistir vão primeiramente fornecer a ele um texto para Livres de France, em 1951: Une macumba au Brésil, 

apresentado como um “trecho inédito de um Diário de viagem. Em seguida utilizará esse texto por completo em 

A pedra que cresce, o último conto de O Exílio e o Reino. Nesse conto pode-se encontrar a macumba, o candomblé, 

a pitonisa, e a desafiadora viagem a Iguape, cenário de “a pedra que cresce” e onde se acontecem procissões 

espetaculares (GRENIER, 1991, p. 207, tradução nossa). 
21 Nos mostra que os caminhos da liberdade continuam difíceis até mesmo para aqueles que têm apenas uma 

concepção correta de liberdade. Nessa obra, Camus aborda casos concretos da vida cotidiana normal (GÉLINAS, 

1965, p. 162, tradução nossa). 
22 Quanto ao reino, ao qual se refere também no título, ele coincide com uma certa vida livre e nua que nós temos 

que encontrar para, ao final, renascer. O exílio, à sua maneira, nos mostra o caminho, com a única condição de que 

saibamos recusar a servidão e a posse ao mesmo tempo (GÉLINAS, 1965, p. 155). 
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Albert Camus fez anotações para o livro que seria sua última obra, e que foi publicada 

postumamente, com o título Le Premier homme (O primeiro homem). Em um caderno começara 

a escrever suas ideias sobre Jacques, o herói desse romance-síntese, visto como autobiográfico: 

 

J. tem quatro mulheres ao mesmo tempo e, portanto, leva uma vida vazia.  J.: Jacques, 

o herói de O primeiro homem, assemelha-se com um irmão, um amigo, um juiz, um 

inimigo e um penitente Albert. Então, alegre e triste, sereno e atormentado, o 

romancista tem quatro mulheres importantes em sua vida: Francine, Maria, Catherine 

e Mi. (TODD, 1998, p. 754) 

 

Mas nem tudo neste mundo camusiano foram contos e histórias ou mesmo ensaios e 

romances, houve também o drama, o trágico, o fatal e o real. Em 04 de janeiro de 1960, 

acompanhado dos irmãos Gallimard, Camus faz uma viagem com destino a Paris, e entre as 

cidades de Champigny-sur-Yonne e Villeneuve-la Guyard, o carro que os levava sofre um 

acidente. Os Gallimard saem feridos, mas Camus não resiste e, precocemente, morre naquele 

local.  Albert Camus dissera certa vez: “Que nada era mais escandaloso do que a morte de uma 

criança e nada mais absurdo do que morrer num acidente de automóvel” (TODD, 1998, p. 767). 

Fatal ou trágico?  

 

A vida e a obra de Camus se referem não tanto à moral quanto ao páthos das posições 

morais. Esse páthos é o que constitui a modernidade de Camus. E sua capacidade de 

sofrer tal páthos de maneira digna e viril é que levou seus leitores a sentir amor e 

admiração por ele. (SONTAG, 2020, p. 83) 

 

Encerramos aqui estas considerações sobre a vida e as obras de Albert Camus, 

afirmando que ele, entre outros escritores e filósofos, pensava na arte da escrita como uma 

forma de expressar corajosamente suas convicções, sem a preocupação com a fidelidade a 

qualquer partido, ideologia, religião ou organização. O essencial para Camus era a possibilidade 

de lutar engajadamente e, por atos conscientes de revoltas, pela liberdade e amor entre os 

homens. 

1.2 Registros da presença de Albert Camus no Brasil em 1949 

 

Os textos que falam de Albert Camus no Brasil são variados: sendo-os, textos 

jornalísticos, artigos, ensaios, livros. São textos datados do período da estadia de Camus no 

Brasil e textos escritos depois desta visita. Isto porque ele e suas obras já eram conhecidos, 

principalmente por pessoas do meio literário, tanto que sua recepção no Brasil foi feita por essas 

pessoas. A presença dos textos deste intelectual francês já estava entre os brasileiros antes de 

sua visita em 1949. Eram livros, peças teatrais e críticas literárias assinadas por ele e lidas por 
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aqui. Publicações sobre as obras de Camus também já eram vistas em jornais brasileiros dos 

anos de 1946, 1947 e 1948. 

Sobre a realização prática-crítica, presente, nas primeiras obras camusianas no Brasil, 

que já circulavam em nosso meio jornalístico desde tempos remotos, sendo-as resenhadas por 

alguns escritores brasileiros e estrangeiros, são estas que nós, nos respaldamos para o que diz 

Cláudia Nina (2007) em seu livro ‘Literatura nos Jornais’, quando a mesma nos afirma: 

 

[...] que a literatura já esteve muito mais presente no jornalismo do que agora. Não 

apenas os textos publicados nos ancestrais dos cadernos literários tinham linguagem 

mais próxima da literária, como livros inteiros eram transcritos em capítulos – os 

folhetins. (NINA, 2007, p. 76)  

 

Em Belém do Pará, um artigo dominical de 14 de setembro de 1947 trouxe uma crítica 

à obra La Peste, de Albert Camus, livro que foi publicado na França neste mesmo ano. O artigo 

foi difundido no Suplemento Arte Literatura do jornal paraense Folha do Norte, de número 43, 

na exata 3ª página. O crítico Pablo de Palma assinou esta matéria intitulada, em letras garrafais, 

‘ALBERT CAMUS’. Este crítico costumava escrever sobre jovens ilustres da literatura 

francesa naquela primeira parte do século XIX. A seguir, temos um trecho desta crítica 

brasileira e paraense feita por Pablo Palma à obra La Peste, que já representava a presença de 

Camus pelo Brasil. 

A peste não é senão um pretexto para confrontos, em face dos quais o filósofo organiza 

apaixonantes debates de espíritos. Alegoria, a peste é o mal ancestral que ronda os 

homens; para combater esta peste é preciso (aconselha-nos o autor com honestidade 

intransigente que é a sua marca essencial) “tomar deliberadamente o partido da 

vítima” e “consagrar os homens nossos concidadãos, em torno das únicas certezas que 

têm em comum e que são o amor, o sofrimento e o segredo.” (PALMA, 1947, p. 3) 

 

A presença camusiana no Brasil, em partes, representada por suas obras, também é 

vista na página 3 do jornal A NOITE, publicado no sábado, 20 de novembro de 1948. Este 

periódico traz um artigo de Heitor Moniz, intitulado “A nova peça de Albert Camus”. O artigo 

discorre sobre ‘L’État de Siège’ (O estado de sítio), terceira peça do escritor, criada depois de 

Caligula (Calígula) e ‘Le Malentendu’ (O mal-entendido). 

Assim, a imprensa brasileira já divulgava a ilustre presença deste intelectual francês 

pelo Brasil, antes mesmo de sua chegada pessoal a esta terra. A recepção acalorada que Camus 

recebeu em 1949 também foi divulgada nas páginas dos jornais, veiculados entre os meses de 

julho e agosto daquele ano. 

A exemplo dessa ideia sobre a presença de Albert Camus no Brasil, nós podemos ler 

na cômica crônica ‘Camus e Ogum’, escrita por Henrique Pongetti, que aparecera em 

publicação no Suplemento Literário da Folha do Norte, no domingo de 28 de agosto de 1949, 
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diga-se, in-locu, da presente presença, ainda, de Albert Camus no Brasil, já que ele partiria de 

retorno para a França no dia 31 daquele mês. Os elementos que Pongetti usara para a escrita da 

mesma crônica são cômicos (no sentido literal burlesco, que provoca riso) pois ela parte da 

visita que Camus fizera ao terreiro de macumba em Caxias e nessa, o cronista da mesma citaria 

figuras notáveis daquele Brasil ainda do século XX, como; Eros Gonçalves, Carlos Drummond 

de Andrade, Manuel Bandeira assim como Abdias Nascimento.  

 

É verdade que Camus desconfiou dos olhos azuis e da pele falsa, um tanto pó de rolha, 

de um círculo que marcava com ganzá a candência afra de um jongo; mas deram-lhe 

uma explicação razoavelmente étnica e ele não descobriu, debaixo daquele primor 

molieresco, o carioca honorário e parisiense efetivo Michel Simon. (PONGETTI, 

1949, p. 2) 

 

Henrique Pongetti, continua ainda nessa sua escrita carregada do real e de irrealidades, 

a qual, consiste no texto final em uma narrativa breve que tem por objetivo comentar aquele 

cotidiano de Camus, a partir da sua perspectiva pessoal, Pongetti por fim, nos descrevera que: 

 

Augusto Frederico Schmidt em transe, querendo fazer baixar ao mesmo tempo as 

almas de Mauá e de Campos Sales como última tentativa de repor nos trilhos o Brasil, 

tinha algo de tragédia grega, dizia mais com Sófocles do que com Joãozinho da 

Goméia: “Quem vem, quem vem lá de longe – são os anjinhos que vêm trabalhar – ó 

dái-me forças pelo amor de Deus, meu Pai – ó dái-me forças aos trabalhos meus. E 

Mme. Minneur no seu vestidinho singelo de filha do terreiro – saia e bata cheirando a 

ervas de banho de cheiro - contra-cantava sem arranha um “r”, tão de Cosme e Damião 

como o poeta Solano Trindade: “Quando Ogum chegar no reino – Todo mundo diz 

saravá seu Ogum – Ogum Yará Ogum Magê – Olha Ogum Rompe Mato Auê...” Um 

sucesso absoluto, Camus estava encantado. (PONGETTI, 1949, p. 2) 

 

Quando Albert Camus chega ao Rio de Janeiro, o jornal carioca A MANHÃ, descreve 

a recepção enérgica dada a este estrangeiro em sua publicação do dia 24 de julho de 1949. A 

página 4 do Suplemento Letras e Artes foi dedicada exclusivamente a falar sobre Camus no 

Brasil. O artigo intitulado “Albert Camus - O ser humano”, foi assinado por Luiza Barreto Leite. 

Esta editora estava presente no almoço de recepção dado a Camus na casa da madame Mineur. 

Em Recife, a presença de Camus é registrada por jornais pernambucanos, entre eles o 

Jornal do Commercio. O artigo de duas páginas, intitulado “Albert Camus, nosso irmão”, foi 

publicado no dia 24 de julho no Suplemento Vida Literária, e assinado pelo teatrólogo Hermilto 

Borba Filho, que recepciona Camus em meio a um público sedento para ouvir o escritor francês: 

“Senhor: permita que um pobre comediante de província o saúde nêste primeiro encontro 

público e a  inteligência do Recife, nesta Faculdade que tem a enorme satisfação de recebê-lo 

com filósofo, romancista - e particularmente para nós - como dramaturgo” (FILHO, 1949, p. 

1). 
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Já estando ele em Salvador, entre os dias 23 a 25 de julho daquele ano, o jornal A Tarde 

nos dirá que a significativa presença de Albert Camus na capital baiana fora cercada 

significantemente por espectadores curiosos, pois, da sua chegada àquela cidade no sábado 23 

de julho de 1949, o periódico A Tarde se ocupou em trazer a seus leitores a seguinte manchete: 

“Homem de espírito e de ação – Visita a Bahia do escritor Albert Camus”: 

 

[...] ele [Albert Camus] ocupa um destacado lugar, como verdadeiro chefe de escola, 

para o qual o desespero (ou o absurdo) é um ponto de partida, devendo ser aceito como 

uma experiência necessária, pois conduz a uma revolta que pode ser fecunda. O 

prestígio de Camus vem, precisamente, do fato de ser ele o homem que, nesta época 

de desespero, quis dar um sentido a esse desespero e estabelecer, apesar de tudo, uma 

solidariedade entre seres que não mais acreditam num ideal superior à condição 

humana. (A TARDE, 1949, p. 2, acréscimo nosso) 

 

Aquela presença seria para aquele público mais do que ilustre, pois Albert Camus faria 

em Salvador, na noite daquele mesmo dia, uma palestra sobre o tema ‘Le temps de meurtrieur’.    

Em São Paulo, a presença de Albert Camus é anotada por ele mesmo em seu diário 

brasileiro, por meio de referências pessoais: “São Paulo cidade estranha, Oran desmedida” 

(CAMUS, s/d, p. 119). Ainda em São Paulo, em uma entrevista concedida a Péricles Eugênio 

da Silva Ramos, divulgada na página do jornal Correio Paulista, na sexta-feira, 5 de agosto de 

1949, Camus emite sua opinião sobre o poeta francês René Char: “René Char é o poeta mais 

importante que surgiu na França depois de Rimbaud”. 

Albert Camus esteve em Porto Alegre no dia 9 de agosto de 1949, a convite da 

Associação de Cultura Franco-Brasileira. Aterrissa naquela cidade com uma ‘pequena crise de 

falta de ar’, e comenta: “- A luz é muita bela. A cidade feia. Apesar de seus cinco rios.” E 

continua, “Essas ilhotas de civilização são freqüentemente horrendas”. (CAMUS, s/d, p. 134). 

Contudo, sua visita, ou melhor dizendo, sua passagem por ela em direção a Montevidéu é breve, 

durara menos de 24 horas. Ainda em Porto Alegre, Albert Camus encontra um auditório lotado 

querendo ouvi-lo. A edição do jornal Correio do Povo, publicada na sexta-feira, 12 de agosto 

de 1949, trechos da conferência “A Europa e o crime”, proferida por aquele intelectual, naquela 

noite de 9 de agosto. 

Essa mesma conferência foi republicada no último trimestre de 1949 pela Revista 

Província de São Pedro, porém, com o título um pouco diferente: “A Europa e o morticínio”. 

Nesta conferência, Camus critica o velho continente. “Alguns de entre vós interessam-se pela 

Europa... Esse velho continente tem numerosas cicatrizes” (PROVÍNCIA, 1949, p. 38). 

No jornal paraense Folha do Norte, a presença de Albert Camus no Brasil também é 

divulgada. No Suplemento Arte Literatura deste jornal, do dia 7 de agosto de 1949 (domingo), 
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há um artigo intitulado “O Escritor e a nossa época”, que seria a reprodução deste texto-

conferência de Camus. Esse mesmo texto é divulgado na cidade de Recife sob o título “L’artiste 

et son temps” (O artista e o seu tempo). 

O professor Anco Vieira (2014), em seu artigo “Albert Camus, A ‘Florença dos 

trópicos’ e a história de um texto (quase) perdido”, fala sobre a conferência realizada por Camus 

em Recife, conferência esta que quase fica no esquecimento, se não fosse as pesquisas 

minuciosas deste professor em jornais de Recife. Ele discorre no artigo sobre a história desse 

texto-conferência tido como que quase, perdido de Camus e, que a pesquisadora francesa 

Fernande Bartfeld quando esteve no Brasil em seu trabalho de pesquisa sobre a viagem de 

Camus por aqui, não se atentou para este documento, o qual foi publicado no Suplemento Letras 

e Artes (Nº 132), do jornal carioca A MANHÃ, no dia 24 de julho de 1949, sob a tradução de 

Maria da Saudade Cortesão. Essa mesma conferência foi publicada no Jornal do Commercio de 

Recife, em 31 de julho de 1949, na “Segunda Secção”, estampando as páginas 2 a 4 deste 

periódico, sob a tradução de José Sanz. 

Os registros dessa visita são feitos por Camus em seu diário e através de cartas, como 

as que enviava a sua amante Maria Casarès. Uma delas é datada de 8 de agosto de 1949, e nela 

podemos encontrar, entre outros conteúdos, a descrição do cansaço e do desgaste físico que 

Camus sentia nessa viagem ao Brasil. Neste dia, ele já se encontrava em Iguape, onde ficou por 

três dias: 

 

Le voyage a été assez imprévu. Nous avons roulé toute la Journée de vendredi, le 10 

heures du matin à 11 heures 30 du soir, sur route invraisemblable, secoués comme 

dans un panier à salade, la bouche bâillonnée par une poussière rouge qui a fait de 

nous des Indiens Guaranis (nous, quatre hommes dont deux Brésiliens). Il a fallu 

traverser la route de la forêt vierge, en pleine nuit, passer trois fleuves sur des bacs 

primitifs pour arriver enfin à Iguape, but de voyage, où nous avons couché à l’hôpital. 

L’hôpital s’appelle « Heureux Souvenir » (il est vrai que le pénitencier de São Paulo 

est semé de pancartes qui portent l’inscription : « OTIMISMO ». En fait de souvenir 

j’ai seulement retenu que cet hôpital n’avait pas d’eau. J’ai dû me raser et me laver, si 

on peut dire, à l’eau minérale que nous avions dans la voiture. Mais la gentillesse de 

l’accueil compensait tout. Les iguapéens sont des gentils courtois. Le lendemain 

c’etait les fêtes d’Iguape, dont l’attraction principale est la procession où l’on promène 

la statue du Bon Jésus qui est arrivé ici sur les flots, il y a une paye de cela, on l’a 

lavée alors dans un endroit où désormais pousse inlassablement une pierre 

miraculeuse. J’ai vu la procession qui était bien la réunion la plus hétéroclite qui soit 

de races, de classes, de couleurs, de vêtements. Au-dessus les urubus (vautours pelés) 

et un avion mobilisé pour l’occasion. Des pétards partout et une musique d’orphéons. 

Des gaúchos, des Japonais, des métis, des mulâtres, des pieds-bots, des barbus, un 

Nord-Africain parisien, tu vois ça d’ici, au milieu d’une vieille ville comme isolée du 

reste du monde sauf pour les courageux. Certains des pèlerins étaient en effet sur la 

route depuis cinq jours. Le soir, un enfant a eu un doigt enlevé par un pétard et s’est 

étonné à grands cris que le Bon Jésus ait permis cela. Le dimanche, retour. Toujours 

secoués et vernis à la poussière, soutenus par les haricots noirs qui sont la nourriture 
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du pays et la pinga, eau-de-vie de canne qui réveillerait un académicien.23 (CAMUS; 

CASARÈS, 2019, pp. 167-168) 

 

Sobre a presença de Albert Camus no Brasil em 1949, percebemos que há muitos 

registros e vários tipos de textos publicados e ao alcance do público admirador deste intelectual. 

Camus, enquanto viajante, tem sua presença marcada pelo ato de viajar: entre continentes, 

países e cidades - grandes e pequenas. Ele descobre seres e se descobre por meio dessas 

andanças e experiências. A viagem de Camus é uma trajetória de busca, uma busca que se 

relaciona ao viver bem consigo mesmo e com o próximo. Sobre o ato de viajar, Camus revela 

que: 

“Não se deve dizer que se viaja por prazer. Não há prazer em viajar.” [...] “É pela 

cultura que se viaja, entendendo-se por cultura o exercício de nosso sentido mais 

íntimo, que é da eternidade. O prazer nos afasta de nós mesmos, como o divertimento 

de Pascal afasta de Deus. A viagem, que é como uma ciência maior e mais grave, nos 

traz de volta a nós mesmos.” (TODD, 1998, p. 86) 

 

Em uma carta endereçada a Antonio Candido, Rudá de Andrade, filho do modernista 

Oswald de Andrade, narra sobre a presença de Albert Camus e suas percepções, naquela viagem 

realizada a Iguape, em agosto de 1949: 

 

Pude notar bem esse fato quando Albert Camus esteve aqui. Fui com os dois a Iguape, 

em época de romaria. Era Oswald querendo mostrar o Brasil de sua visão. Mostrava 

com o mesmo entusiasmo um romeiro carregando enorme pedra ou um colono 

japonês de Registro. Falava sobre o chão da região, sobre um ex-voto, ou explicava 

a destruição do palmito litorâneo, procurando revelar sua inteligência e sua visão de 

mundo. E Camus admirava-o; ficava às vezes fascinado e reagia, discutia. Oswald 

apresentava-se ao mesmo tempo em que apresentava suas ideias – no momento a tese 

antropofágica. Não pode imaginar Candido, como foi para ele estimular a 

compreensão de Camus e o interesse que demonstrou em divulgar pela Gallimard as 

suas ideias sobre “a crise da filosofia messiânica.” (CANDIDO, 2017b, p. 67, 

itálico do autor) 

                                                           
23 A viagem foi muito imprevisível. Nós tínhamos dirigido durante toda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 

11 e meia da noite, em uma estrada inacreditável, sacudindo como uma cesta de salada e com a boca amordaçada 

por um pó vermelho que os índios Guarani fizeram para nós (que éramos quatro homens, dos quais dois 

brasileiros). Em plena noite foi preciso atravessar a estrada de floresta virgem e passar por três rios em barcos 

primitivos para chegar finalmente a Iguape, objetivo da viagem, onde dormimos no hospital, que se chamava 

“Lembrança Feliz” (é verdade que a penitenciária de São Paulo está cheia de cartazes onde se lê “OTIMISMO”). 

Na verdade, a única coisa que me lembro é que o hospital não tinha água. Tive que me barbear e me lavar, se é 

que posso dizer que o fiz, com água mineral que tínhamos no carro. Mas a gentileza da recepção compensou tudo, 

pois os iguapenses são gentis e simpáticos. No dia seguinte era a festa de Iguape, cuja atração principal é a 

procissão na qual se carrega uma estátua de Bom Jesus que chegou ali pelas águas. Como há um preço a pagar por 

isso, levam-na a um lugar onde desponta uma pedra milagrosa. Eu vi a procissão, que era uma reunião bastante 

heterogênea de raças, classes, cores e roupas. Acima de nós havia os urubus (animais como abutres peludos) e um 

avião mobilizados para a ocasião. Fogos por toda parte e uma música de orfeões. Gaúchos, japoneses, mestiços, 

mulatos, pés-tortos, barbudos, um africano do norte parisiense, se vê disso aqui no meio de uma cidade velha 

isolada do resto do mundo, exceto dos corajosos. Alguns dos peregrinos estavam na estrada há cinco dias. À noite, 

um menino teve um dedo arrancado por um fogo de artifício e ficou espantado, aos berros, que o Bom Jesus tivesse 

permitido isso. No domingo, retorno. Sempre sacudidos e cobertos de poeira, sustentados por feijão preto, que é a 

comida do país, e pinga, aguardente de cana que acordaria até mesmo um acadêmico (CAMUS; CASARÈS, 2019, 

pp. 167-168, tradução nossa). 
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O poeta Manuel Bandeira (1925-1968), em um artigo intitulado ‘Recordações de 

Camus’, datado de 10 de janeiro de 1960, publicado exatos seis dias depois da morte de Camus, 

discorre sobre o privilégio que ele teve ao estar na companhia deste ilustre intelectual francês 

em seu almoço de despedida, ocorrido em um restaurante português, localizado na famosa rua 

do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Sobre esta conversa tête-à-tête: “Eu prossegui: - O senhor deve 

estar exausto de tanta conferência, tanta homenagem. E êle: - Estou doente. Eu resisti à guerra, 

resisti à Resistência, não resisti à América do Sul!” (BANDEIRA, 1966, p. 341). 

1.3 Camus visita Meneghetti no Carandiru 

 

Mencionaremos aqui neste tópico a visita feita por Albert Camus a um presídio em 

São Paulo, na companhia de seu intérprete, o cônsul francês, monsieur Paul Sylvestre. A visita 

seria a um conhecido presidiário, o italiano chamado Gino Amleto Meneghetti24 (1878-1976), 

o qual cometera desde médios a graves delitos, e até um ‘provável’ homicídio. Meneghetti, na 

ocasião da visita de Camus ao Brasil, se encontrava preso no, agora demolido, Carandiru. 

Gino Amleto Meneghetti nasceu no dia 1° de julho na cidade de Pisa, na Itália, no ano 

de 1878 e chegou ao Brasil pelo porto de Santos em 1913. Leremos a seguir um trecho de O 

PASQUIM, o semanário carioca que fez uma edição especial dedicada a Meneghetti, incluindo 

a sua chegada ao Brasil: 

 
Em uma noite, o velho transatlântico Tomasco di Savoia chegou ao Brasil com Gino 

Amleto Meneghetti. Isso foi em 25 de julho de 1913 e junto com Meneghetti chegava 

um telegrama da polícia italiana: ‘cuidado que êste homem é um ladrão.’ (O 

PASQUIM, 1970, p. 15) 

 

Meneghetti narra ao Pasquim o motivo de ter tomado a decisão de sair da região central 

da Toscana, na Itália, para viver em São Paulo-capital; na época, um dos maiores redutos da 

comunidade italiana no Brasil: 

 

                                                           
24 No DIÁRIO DE NOTÍCIAS, de Porto Alegre de 9-8-1949, na página 5, encontraremos a matéria “Encontro 

com Meneghetti”. O automóvel caminhava para a Penitenciária. Osvaldo de Andrade expõe a “Antropofagia”. 

Surge em debate a mulher. Camus exclama: “O mundo sem a mulher! Quel ennui! O mundo com a mulher! Quel 

ennui!” Durante a visita à Penitenciária conversou Camus trinta minutos com Meneghetti. O sentenciado comunica 

claramente o seu pensamento sobre o problema do crime. Camus ouve: “Quem faz o criminoso é a sociedade. 

Calcula porventura o que significa para mim a liberdade? Depois de mais de vinte anos de cela, saí para a rua. 

Todos me indicavam e faziam comentários, nos bondes, nos cafés, no trabalho. Sabe porventura o que é ser 

“cartaz” para todo o mundo? Não pude resistir à liberdade. Sente-se que o escritor se transforma. Ei-lo, novamente, 

em plena condição de revolta. O seu sorriso sarcástico vale por um discurso: lê, em voz entrecortada, o cartaz 

suspenso no corredor: “Otimismo”. Um funcionário diz-lhe cordialmente; “A casa é sua.” A ironia salta – “merci”. 

Indaga da situação de Meneghetti. Informam-lhe. Camus pergunta: “Quem lhe poderia conceder indulto?...  
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Eu vim pra cá porque eu tinha uma tia e um tio aqui. Correu o boato de que êles tinham 

feito fortuna aqui. Cheguei aqui, minha tia tinha um boteco vagabundo. Tinha um 

filho com cinco filhos, encontrei minha tia na miséria. O meu tio tinha uma loja de 

frutas, mas não tinha mais nada. (O PASQUIM, 1970, p. 18) 

 

Meneghetti com a idade de 35 anos já tinha um vasto histórico criminal. Sua chegada 

foi precedida de um longo dossiê policial. Logo se radicou em São Paulo, para tentar a sorte. O 

jornal O Pasquim irá ainda nos informar que “A primeira vez que Gino Meneghetti roubou foi 

porque tinha fome. “Foi uma maçã”. Ele informa ao repórter o seguinte: “- Eu fui prêso aqui 

em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande” (O PASQUIM, 1970, p.18). 

Meneghetti era conhecido como um elemento perigoso, sendo condenado a mais de ano de 

prisão por inúmeras vezes, em seu país, por crimes contra a propriedade e também por violência 

contra agentes da força pública. Já no Brasil: 

 
Em uma vez em São Paulo, mais de 20 mil policiais foram atrás dêle, e ele fugiu pelos 

telhados até ser prêso. Aí, morreu um delegado na batalha de sua captura, e êle foi 

condenado a 35 anos de prisão. O delegado morreu com uma bala 38 nas costas, Gino 

Amleto Meneghetti tinha uma calibre 32. Êle era jovem e era chamado O Gato dos 

Telhados. (O PASQUIM, 1970, p. 15, grifos do autor) 

 

Por não saberem de qual revólver saiu a bala que atingiu o delegado, resolveram 

condenar Gino Meneghetti. Ele ficou dezoito anos em uma cela, a qual “O Estado de São 

Paulo chamou de jaula” (O PASQUIM, 1970, p. 15 - grifos do autor). Curiosamente, 

Meneghetti era leitor assíduo, amava “o poema de Dante”, que segundo ele “é fantástico”. Lia 

também Lombroso25, autor italiano. Para o repórter de O Pasquim, noticiou que: “- Quando eu 

fui prêso pegaram um baú que eu levei com mais de 700 livros. Eram todos autores positivistas”. 

Este réu italiano descreve, ainda, outra dor ao jornalista: “êles me castigaram tirando os livros” 

(O PASQUIM, 1970, p. 18).   

A visita a Gino Amleto Meneghetti causou admiração em Camus. O preso era um ser 

mitologizado e conhecido na cidade de São Paulo. Sua importância era tanta que estampava em 

um negrito vivo o escrito da manchete, de cinco páginas, de O Pasquim: ‘Meneghetti o Bom 

ladrão’. 

Em 4 de agosto de 1949, Albert Camus registra esta visita em seu Diário de viagem. 

Nesse registro, Camus relata que a visita foi uma surpresa e que não estava em seus planos: “Às 

                                                           
25 Escola Positiva de Criminologia, criada pelo psiquiatra italiano Cesare Lombroso e muito difundida por aqui a 

partir do fim do século XIX. Essa dita ciência buscava (e dizia encontrar) na constituição física do criminoso, por 

exemplo no tamanho e na simetria da caixa craniana e no formato das orelhas, as raízes morfogênicas do mal. A 

Penitenciária do Estado, que trancafiou Meneghetti por décadas, era um dos principais centros de estudos médicos 

dessa escola no Brasil. Há, inclusive, como remanescente, dossiê dessas pesquisas com Meneghetti (AZEVEDO, 

2014, p. 86).  
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3 horas, levaram-me, não sei bem por que, a uma penitenciária da cidade, ‘a mais bela do 

Brasil’. É ‘bela’, na verdade, como um presídio americano” (CAMUS, s/d, p. 120, itálico 

nosso). Porém, na biografia de Meneghetti escrita por Mouzar Benedito, encontramos uma 

divergência:  

Tanto que o escritor Albert Camus, de passagem por São Paulo no início da década 

de 1950, fez questão de incluir no seu roteiro uma visita a Gino Meneghetti, que 

amargava mais uma prisão. Conversaram muito. Na despedida, Camus perguntou se 

podia fazer alguma coisa por ele. “Pode”, disse Meneghetti, “me dê um cigarro.” 

(BENEDITO, 2009, p. 2) 

 

Albert Camus, em seu Diário de viagem, relata a visita ao Brasil em 1949 e descreve 

os inúmeros lugares por onde andou neste país. Porém, não há evidências no diário de Camus 

que afirmem a descrição de Mouzar Benedito, que diz que Camus “fez questão de incluir no 

seu roteiro uma visita a Gino Meneghetti”. Acreditamos ser verídico que houve um convite 

surpresa e mal entendido: “levaram-me, não sei bem por que, a uma penitenciária da cidade.” 

Cremos haver veracidade no Diário de viagem, por ser o testemunho de Camus. Lúcia 

Pereira afirma que “A obra póstuma é quase uma diminuição, e, não raro, uma traição” 

(PEREIRA, 2005a, p. 285). Porém, apesar de Diário de viagem ser uma obra póstuma, cremos 

que traz descrições exatas sobre a viagem de Camus pelos trópicos brasileiros. Logo, ela não é 

uma traição à experiência vivida por Camus, já que “nenhuma obra se desliga totalmente de seu 

ambiente histórico” (MOISÉS, 1991, p. 35). 

Ademais, o Diário de viagem e A pedra que cresce possuem semelhanças profundas e 

impressionantes. Por isso é válido comparar essas duas obras, apresentando tais semelhanças. 

Sobre este caráter comparativo permitido pela literatura: 

 

Pode-se dizer, então, que a literatura comparada compara não pelo procedimento em 

si, mas porque, como recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a 

esse tipo de estudo literário uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o 

alcance dos objetivos a que se propõe. Em síntese, a comparação, mesmo nos estudos 

comparativos, é um meio, não um fim.  (CARVALHAL, 1986, p. 7) 

 

Além disso, outras fontes podem embasar a análise comparada de duas ou mais obras. 

“Albert Camus veio ao Brasil e foi ver Meneghetti. Na hora de sair do presídio, perguntou a 

Meneghetti se queria alguma coisa. Meneghetti disse que queria um cigarro” (O PASQUIM, 

1970, p. 15). Meses antes de Albert Camus desembarcar no porto do Rio de Janeiro, o JORNAL 

DE NOTÍCIAS, do dia 10 de maio de 1949, divulgou: “Alegou Meneghetti que sua defesa 

estava sendo cerceada.” Em nota: 
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As exigências do “rei dos ladrões” no julgamento a que foi submetido ontem. 

Nenhum delinquente neste Estado conseguiu a celebridade que como Amleto Gino 

Meneghetti, considerado a muitos anos “o rei dos ladrões”. Delinquente desde a sua 

terra de origem, a Itália, Meneghetti prosseguiu no Brasil a sua triste carreira de 

ladrão, escolhendo São Paulo para palco de suas façanhas. [...]  

FORAGIDO Em liberdade, Meneghetti não titubeou em desrespeitar o compromisso 

de mensalmente se apresentar ao juiz presidente do júri. Desapareceu, indo, no que 

parece, para a Capital da República. [...]  

O CRIME Em dezembro de 1947, o guarda-noturno Antonio de Almeida quando 

passava em sua ronda pela avenida País de Baixos obrigou um vulto que em atitude 

suspeita esgueirava-se junto ao muro. Imediatamente o guarda-noturno, percebendo 

tratar-se de um ladrão, deu-lhe voz de prisão. A resposta não tardou. O vulto que era 

em outro senão Meneghetti, disparou vários tiros de revólver contra o rodante, que 

felizmente escapou com vida. Preso logo a seguir, verificou-se que Meneghetti 

carregava envoltos em um saco, diversos instrumentos próprios para arrombamentos, 

que denotavam o seu propósito de assaltar a propriedade alheia.  

O JULGAMENTO Terminado o inquérito policial os autos foram remetidos ao 

Fórum, para que Meneghetti respondesse perante o Tribunal do Júri pelo crime de 

tentativa de homicídio. Ontem na hora regulamentar, instalou-se a sessão do Júri, com 

presença de todos os jurados convocados. [...] Grande número de pessoas enchiam o 

plenário e as galerias.  

O PRIMEIRO INCIDENTE Meneghetti pediu licença para falar, o que lhe foi 

concedido. - ‘Sr. Presidente, a minha defesa está sendo cerceada’, afirmou o réu, com 

forte sotaque napolitano. Diante da surpresa geral, Meneghetti emendou. - ‘O meu 

advogado não veio o dr. João Passalaqua. É certo que eu quero. Se ele não vier quero 

então o dr. Americo Marco Antonio’. Satisfeito o desejo Meneghetti, pelo dr. Marco 

Antonio encontrava-se presente, este advogado solicitou da presidência que o 

julgamento fosse adiado, a fim de que pudesse estudar os altos. [...] A hora em que 

encerramos esta edição os trabalhos dos julgamentos ainda prosseguiam. (JORNAL 

DE NOTÍCIAS, 1949, s/p) 

 

Na edição do dia seguinte do Jornal de Notícias, de 11 de maio de 1949, veremos na 

página 4 a seguinte notícia na seção NOTAS FORENSES: Meneghetti absolvido pelo Júri da 

acusação de tentativa de homicídio. Mas, logo ele seria condenado por dois anos de reclusão 

por ferimentos leves e porte ilegal de armas: 

 

Terminou alta madrugada o julgamento de Amleto Gino Meneghetti, acusado da 

dupla tentativa de morte na pessoa do guarda-noturno Antonio Almeida e de um 

popular que lhe acompanhava. [...] Da sala secreta o Conselho de Sentença trouxe a 

absolvição de Amleto Gino Meneghetti por 4 votos contra 1. O Presidente do Júri, o 

Sr. Soares de Melo, entretanto, condenou Meneghetti a 1 ano reclusão por ferimentos 

leves e 1 ano de reclusão por porte indevido de armas. Pelo que fomos informados a 

defesa irá apelar dessa condenação. (JORNAL DE NOTÍCIAS, 1949, p. 4) 

 

Célia de Bernardi, em seu livro ‘O lendário Meneghetti’, discorre sobre as impressões 

da imprensa e sobre a vida deste homem que recebera Camus em sua cela no Carandiru. 

 

Na década de 70, as representações veiculadas pela imprensa consideravam Gino 

Amleto Meneghetti um ladrão diferente, original, aproximando-o de um falso Robin 

Hood, isto é, um anti-herói. A partir de então, é transformado em mito, correspondendo 

muito mais a um símbolo romantizado. Assim, a figura construída do ladrão solitário é 

evocada com freqüência pelos testemunhos, quando se referem à criminalidade dos 

nossos dias. Jornalistas contemporâneos distinguiram-se pela divulgação da imagem 
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épica de Meneghetti, em especial através de seus depoimentos e das matérias de 

imprensa. (BERNARDI, 2000, p. 187) 

 

Lemos também no Jornal da Tarde, da cidade de São Paulo, datado de 3 de novembro 

de 1975, a seguinte manchete em letras garrafais e em forte negrito: ‘GINO MENEGHETTI: 

Última luta de um ladrão lendário’. Destacamos abaixo um curto trecho da reportagem de 

Marcos Faerman, o qual fala da impressão que Camus teve em visitar Meneghetti, a partir de 

um texto de Oswald de Andrade: 

Em janeiro de 1952, Oswald de Andrade comentaria, em sua secção “Telefonema”, 

uma conversa entre Gino Meneghetti e o escritor francês Albert Camus, que, vindo a 

São Paulo, fez questão de conhecer o famoso bandido. Camus ― conta Oswald ― 

‘ouviu religiosamente as tiradas do grande condenado.’ (FAERMAN, 1975, s/p) 

 

Em 1976, já com 92 anos, Gino Amleto Meneghetti foi morar na casa de Lenine, seu 

filho, em um pequeno cômodo nos fundos, no bairro Vila Guarani. Mouzar Benedito diz que 

Meneghetti: 

Passava o dia dormindo, alimentava-se do dinheirinho que o filho lhe dava. Tinha 

vários problemas de saúde, em parte decorrente da idade e parte causada pelos maus 

tratos nas muitas prisões por que passou. Afinal, foram cerca de quarenta anos na 

cadeia, dezoito deles numa solitária. Até ler para ele estava difícil, pois enxergava 

bem de um olho só. Em 23 de maio de 1976 morreu na casa do filho, segundo os 

jornais. Trombose. E foi cremado, como queria, pois, dizia que o corpo de um homem 

não devia ser comido por vermes. (BENEDITO, 2009, p. 101) 

 

Não obstante, somos levados quase a cremos que, ‘possivelmente’, Albert Camus, teria 

saído daquela visita a Gino Meneghetti, na tarde daquele 4 de agosto, com a má impressão de 

que houvesse algum ‘erro judiciário’ ou mesmo, uma ‘perseguição política’, por trás do abuso 

de poder das autoridades locais, e, isto visto, pelos longos anos de prisões repetitivas daquele 

homem.   
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2 CAPÍTULO II 

2.1 DO CICLO DO ABSURDO À REVOLTA, DA REVOLTA AO AMOR 

 

Camus expressa muito bem a ideia de absurdo em Le Mythe de Sisyphe (2016) (Mito 

de Sísifo). E o que seria esta ideia de absurdo em meados dos anos de 1942, em plena Segunda 

Guerra mundial e expresso nessa sua obra? Ele nos dá a resposta a este pensamento, que seriam 

as contradições possíveis que existem entre o homem e o mundo, isto é, a metafísica, que 

segundo Camus, traz uma desproporção, um divórcio entre o “homem absurdo” e o “mundo”, 

uma negação explícita. Mas o que seria esse “homem absurdo”? 

 

Aquele que, sem negá-lo, nada faz pelo eterno. Não que a nostalgia lhe seja alheia. 

Mas prefere a ela sua coragem e seu raciocínio. A primeira lhe ensina a viver seu apelo 

e a satisfazer-se com o que tem, o segundo lhe ensina seus limites. Seguro de sua 

liberdade com prazo determinado, de sua revolta no tempo, de sua consciência 

perecível, prossegue sua aventura no tempo de sua vida. Este é seu campo, lá está sua 

ação, que ele subtrai a todo juízo, exceto o próprio. Uma vida maior não pode 

significar para ele uma outra vida. Seria desonesto. Nem mesmo falo aqui dessa 

eternidade ridícula que chamam de posteridade. (CAMUS, 2016 p. 73) 

 

 

Este absurdo enfatizado por Camus seria o estado metafísico do homem, porém 

consciente, e não imposto por Deus. Camus explica essa ideia no seu ensaio sobre o absurdo, 

que é Le Mythe de Sisyphe. Neste, o absurdo constituirá uma sorte de pecado, mas um pecado 

sem Deus: “L’absurde, qui est l’état métaphysique de l’homme conscient, ne mène pas à Dieu. 

Peut-être cette notion s’éclaircit-t-elle si je hasarde cette énormité : l’absurde c'est le péché sans 

Dieu”26 (CAMUS, 1982, p. 41). 

A ideia de ‘absurdo’ está ligada à questão da noção de Deus, da desesperança, do 

mundo, da morte e do pecado. Pode-se perceber o absurdo também em La Peste (1947), quando 

o personagem Tarrou interroga Rieux sobre a possibilidade de ser “santo sem Deus”: « Peut-on 

être un saint sans Dieu? C’est le seul problème concret que je connaisse aujourd’hui » (Op. cit., 

p. 230). “Pode ser santo sem Deus? Este é o único problema concreto que hoje eu conheço.” 

Lourenço Leite (2017) somará com esta ideia sobre Deus, partindo do pensamento 

crítico e cético de Albert Camus, falando-nos que, “É notório que Camus, apesar de nunca ter 

assumido sua crença em Deus, nem na Igreja nem em Jesus Cristo, sinaliza através de suas 

obras a sua marca da tradição judaico-cristã” (LEITE, 2017, p. 151). 

                                                           
26 O absurdo, que é o estado metafísico do homem consciente, não leva a Deus. Talvez essa noção seja esclarecida 

se eu arriscar essa enormidade: o absurdo é pecado sem Deus (CAMUS, 1982. p. 41, tradução nossa). 
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Em L’Homme révolté (1951) (O Homem revoltado), temos a ideia de “revolta”, a qual 

surge quando “La révolte naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et 

incompréhensible”27 (CAMUS, 2002, p. 23). Assim, resume-se todo este pensamento de 

revolta, no qual os homens se agarrarão, tendo-o como mandamento maior para se engajarem 

por um fim racional, para não mais dependerem da ideia de “absurdo”, de repetir um ciclo 

vicioso e infindável. Barreto (s/d., p. 46) reafirma este pensamento camusiano quando diz que 

“A filosofia absurda de Camus é uma filosofia do absurdo. Para ele, o absurdo nasce da relação 

entre o homem e a irracionalidade do mundo”.  

Albert Camus em seu Carnets III, escrito entre os anos de 1951 a 1959, deixou alguns 

vestígios da sua ideia de formar uma tríade (Absurdo, revolta e amor) com suas obras. Mas o 

último estágio ficará inacabado, mesmo vindo compor o seu terceiro ciclo, « Le troisième étage, 

c’est l’amour: Le Premier Homme, Don Faust. Le mythe de Némésis28» (CAMUS, 2013, p. 

221 - grifo nosso).  Essa composição sobre o amor seria um romance que estava ainda em 

folium29 dos manuscritos e fora encontrado inacabado, no carro em que morreu. Este romance 

seria O primeiro homem, como lemos também na biografia de Camus, escrita por Olivier Todd 

(1998, p. 759): “O primeiro homem fará parte de seu terceiro ciclo”. Além disso, outras 

anotações citadas no Carnets III, como as dramatúrgicas de Don Fausto e os elementos para o 

ensaio de O mito de Nêmesis também fazem parte deste ciclo do amor. 

Em resumo, ainda na página 128 do Carnets III, o próprio Camus rabisca sobre a ideia 

de um terceiro ciclo, o do amor. Nesse Carnet também surgiria a ideia criadora da peça Don 

Juan Faust, que também comporia seu terceiro ciclo: “Projet de pièce qui aurait mêlé en un 

personnage le mythe de Don Juan et celui de Faust30”. Este Don Juan camusiano, como ele 

mesmo informa, tem uma particularidade: “Don Juan é Fausto sem o pacto31 - (desenvolver)”. 

Esta peça estava nos planos futuros de Albert Camus e Abdias do Nascimento, e seria encenada 

                                                           
27 A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível (CAMUS, 2020, 

p. 22). 
28 O terceiro estágio, é o amor: O Primeiro homem, Don Fausto. O mito de Nêmesis (CAMUS, 2013, p. 221, 

tradução nossa). 
29 A unidade mínima relativa aos manuscritos é chamada de fólio e corresponde ao que, na manipulação dos textos, 

chamamos de folhas. Porém, um fólio não aparece necessariamente encadernado e pode não apresentar as mesmas 

dimensões do fólio seguinte, como em um livro. Assim, o primeiro fólio de um dossiê pode ser um guardanapo de 

bar e o segundo, uma cartolina com a árvore genealógica das personagens. Como uma folha, o fólio tem duas 

faces, frente e verso, que em geral recebem a mesma numeração, mas podem não apresentar o mesmo tipo de 

escrita (PINO; ZULAR, 2007, p. 19).   
30 Projeto da peça que teria misturado em um único personagem o mito de Don Juan e o do Fausto, que comporia 

o terceiro ciclo de sua obra, um terceiro ato no Brasil com os escravos (CAMUS, 2016, p. 128, tradução nossa). 
31 D.J. Pacto com o diabo mais sem o diabo. Aposta para o mundo, a sensação e o julgamento é fazer um pacto 

com o diabo. Aposta pela justiça, é fazer um pacto também (CAMUS, 2016, p. 128, tradução nossa). 
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no Brasil, por atores do Teatro Experimental do Negro, pois o próprio Camus havia anotado em 

seu Carnets; “Acte III, au Brésil avec les esclaves. Acte IV, Acte V devient homme et solitaire. 

Solitaire avec tous.32” 

Em artigo publicado na revista francesa Chroniques Camusiennes, Marie-Thérèse 

Blondeau nos afirmará o lugar exato em que se encontra o livro de contos de Albert Camus, 

entre a escrita das suas obras. 

 

L’Exil et le Royaume apparaît comme intermédiaire entre l’œuvre déjà écrite et celle 

du cycle de l’amour et de la mesure qui ne le sera jamais. Il recueille l’héritage de 

cycles précédents [l’absurde et la revolte]. Elles [les six nouvelles] montrent surtout 

l’importance de l’amour dans son sens le plus large : le respect de l’autre, la 

disponibilité, la fraternité. Mais le recueil continue à poser un certain nombre de 

questions auxquelles il est difficile de répondre. En considérant la succession des 

nouvelles, passerait-on de l’Exil au Royaume entre La Femme adultère et La Pierre 

qui pousse, aux deux extremes? [...] Il semble que l’ensemble aille vers la fraternité, 

de l’illumination solitaire de Janine à l’exaltation solidaire de d’Arrast parmi ses frères 

brésiliens.33 (BLONDEAU, 2015, p. 25) 

 

 

Raphael Araújo (2017, p. 30 – negrito nosso), ao descrever sobre este último tema, o 

do amor, ressalta que o “dinamismo criativo encontraria no ciclo do amor um momento de 

moderação, mas que vai na direção de um orgulho consciente da condição humana”. Nilson 

Adauto Guimarães da Silva, ao falar sobre a obra de Arnaud Corbic, nos revela que em: 

 
Camus L’absurde, la révolte, l’amour, de Arnaud Corbic nos pareceu uma das obras 

mais ricas, do ponto de vista da abordagem filosófica, publicadas nos últimos anos. O 

autor, frade franciscano, filósofo e teólogo, demonstra uma honestidade intelectual 

admirável e, sem forçar uma cristianização de Camus, desenvolve os temas básicos 

do pensamento do autor, destacando sua superação do niilismo e sua abertura a um 

novo humanismo. Como o título indica, o autor valoriza muito apropriadamente a 

classificação que Camus fez de sua obra, dividindo-a em três ciclos. (SILVA, 2008, 

pp. 11-12) 

 

Albert Camus proferiu sobre a ideia final que já tinha para o conjunto de suas obras. 

O discurso ocorreu na ocasião da sua premiação do Nobel de literatura em Estocolmo, no ano 

de 1957: 

                                                           
32 Ato III, no Brasil com os escravos. Ato IV, Ato V torna-se homem solitário. Solitário com todos (CAMUS, 

2016, p. 128, tradução nossa). 
33 O Exílio e o Reino aparece como intermediário entre a obra já escrita e aquela do ciclo do amor e da medida que 

nunca será. Ele recolhe sua herança dos ciclos precedentes [o absurdo e a revolta]. Eles [os seis contos] mostram 

sobre tudo a importância do amor no seu senso o maior: o respeito pelo outro, a disponibilidade, a fraternidade. 

Mais a coletânea continua a pôr à um certo número de questão para as quais é difícil de responder. Considerando 

a sucessão dos cotos, nós passaríamos de O exílio e o reino entre A mulher adultera e A pedra que cresce, aos dois 

extremos? [...] Parece que a coletânea vai em direção a fraternidade, de iluminação solitária de Janine para a 

exaltação solidaria de d’Arrast, entre seus irmãos brasileiros. (BLONDEAU, 2015, p. 25. Tradução e acréscimos 

nosso) 
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J’avais un plan précis quand j’ai commencé mon œuvre : je voulais d’abord exprimer 

la négation [ce terme désigne parfois l’absurde]. Sous trois formes. Romanesque : ce 

fut L’Étranger. Dramatique : Caligula, Le Malentendu. Idéologique : Le Mythe de 

Sisyphe. Je n’aurais pu en parler si je ne l’avais vécu ; je n’ai aucune imagination. 

Mais c’était pour moi, si vous voulez bien, le doute méthodique de Descartes. Je savais 

que l’on ne peut vivre dans la négation et je l’annonçais dans la préface au Mythe de 

Sisyphe ; je prévoyais le positif [la révolte] sous les trois formes encore. Romanesque 

: La Peste. Dramatique : L’État de Siège et Les Justes34. Idéologique : L’Homme 

révolté. J’entrevoyais déjà une troisième couche, autour de thème de l’amour. C’est 

sont les projets que j’ai en train.35 (CORBIC, 2003, pp. 27-28) 

 

 

Temos em D’Arrast, protagonista de A pedra que cresce, último conto de O Exílio e o 

Reino, o exemplo clássico do personagem camusiano que se revolta, porém, essa revolta é de 

caráter individual, já que parte somente dele, por não se acomodar diante da absurda situação 

alheia. D’Arrast se inquieta com a condição do promesseiro de Iguape, personagem coadjuvante 

em A pedra que cresce. Vicente Barreto (s/d, p. 71) descreve que “A revolta permite que o 

homem tome consciência do seu próprio valor, que se transforma então na própria razão de ser 

de sua existência”: 

 

Para Camus reencontrar o homem em sua dimensão primitiva, foi a preocupação 

principal. Seu humanismo existencial tem o intuito de desvendar mistérios da 

trajetória da existência do homem. Na obra camusiana observamos que nada se 

interpõe entre o homem e o mundo. Nem dinheiro, nem religião, nem ideologia. A 

liberdade apenas pressupõe a felicidade. (VAREJÃO NETO, 2008, p. 28) 

 

D’Arrast é um engenheiro francês, que chega a Iguape para gerenciar as obras de um 

dique que deverá represar as águas do rio e impedir as inundações que se repetem a intervalos 

regulares nas áreas mais pobres da cidade, literalmente, os miseráveis de Iguape. O seu encontro 

com a pequena cidade colonial de pescadores reflete o “aperto” que existe entre a floresta e o 

mar, e a simplicidade dos moradores do local, com os quais D’Arrast teve proximidade e 

amizade sem grandes obstáculos. “A cidade, cerca de umas cem casas cobertas de telhas de 

cores desbotadas, estendia-se entre a floresta e o rio, cujo sopro longínquo chegava até o 

hospital” (CAMUS, 2018, p. 144). 

                                                           
34 Os justos constituem um espelho fiel do protesto veemente de Camus, de um autor aos seus adversários, os 

críticos marxistas deverão chamá-lo “um justo sem justiça” (Simone de Beauvoir), um filósofo do mito e da 

liberdade abstrata, um escritor de ilusões (HIR-EGLE, 1983, p. 14, tradução nossa).  
35Eu tinha um plano específico quando comecei minha obra. Primeiro queria expressar a negação [esse termo que 

às vezes designa o absurdo] em três formas. Romanesca, com O Estrangeiro. Dramática, com Calígula e O mal-

entendido. E ideológica com O Mito de Sísifo. Eu não poderia falar sobre isso se não o tivesse vivido, não tenho 

imaginação para isso. Mas foi para mim, se quiserem assim chamar, a dúvida metódica de Descartes. Eu sabia que 

não se pode viver na negação e o disse no prefácio de O Mito de Sísifo; eu previ o positivo [a revolta] em todas as 

três formas novamente. Romanesca: A Peste. Dramática: O Estado de Sítio e Os Justos. Ideológica: O Homem 

Revoltado. Já pude ver uma terceira camada em torno do tema do amor. Esses são os planos que tenho em 

andamento (CORBIC, 2003, pp. 27-28, tradução nossa). 
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O engenheiro D’Arrast conhecera os ditos notáveis de Iguape, que são o prefeito, o 

juiz, o delegado e o capitão geral do porto; assim como também conhecera os mais simples e 

os mais pobres, os moradores da parte baixa da cidade, entre eles, o negro promesseiro, que 

educadamente se apresenta: “Eu sou cozinheiro de um navio. Se quiser, faço nosso prato de 

feijão-preto36 para você.” (CAMUS, 2018, p. 152). Este promesseiro, em um rápido e sincero 

resumo, conta a D’Arrast os momentos de grande perigo e aflição que passara em uma noite 

em alto mar: 

Eu estava no mar, ao largo de Iguape, num petroleiro que fazia cabotagem para 

abastecer os portos da costa. Declarou-se fogo a bordo, mas não por minha culpa, 

porque sei do meu ofício. Foi o azar. Tivemos de lançar as canoas à água. Ao meio da 

noite, o mar encapou-se, virou a canoa e eu caí ao mar. Quando voltei ao cimo, bati 

com a cabeça no barco. Andei ao sabor das ondas. A noite estava escura, o mar é 

grande, e eu nado mal. Fiquei cheio de medo. De repente, vi uma luz ao longe, 

reconheci a torre da igreja do Bom Jesus de Iguape. Então prometi a Jesus que levaria 

na procissão uma pedra de cinquenta quilos sobre a cabeça se Ele me salvasse. Talvez 

não acredites, mas as águas acalmaram-se, e o meu coração também. Nadei 

devagarinho, todo contente, e cheguei à costa. (CAMUS, 2018, pp. 152-153) 

 

D’Arrast, a partir daí, fica consciente desta ideia de verdade que há na fala deste 

promesseiro, e dele se aproxima distintamente. Nós até poderíamos pensar em D’Arrast como 

‘um ser real’, que fez parte de fato da história, e supostamente tivesse conhecido e lido em 

algum momento de sua vida L’Homme révolté. Isto porque nesta obra mais antiga, encontramos 

também a ideia de revolta diante de uma condição injusta, incompreensível e irracional, igual 

a condição do promesseiro negro de Iguape. Contudo, pagar promessas não causa revolta para 

muitos, por ser algo cultural e religiosamente aceito, por mais absurda que seja a promessa. 

Quanto ao promesseiro: 

 

A fábula desse pagador de promessa às avessas recupera alguns elementos dispersos 

pela obra de Camus; a oposição entre a civilização e o frescor atemporal de países 

como a Argélia e o Brasil, entre a racionalidade dos mitos religiosos – pagãs ou 

cristãos – e a sensualidade da terra, entre a história e a natureza, sintetizada nessa 

passagem de “A Pedra que Cresce”. (PINTO, 2012, p. 74) 

 

Na qualidade de estrangeiro em que se encontra D’Arrast, é como se estivesse em 

“outro mundo” ou em seu próprio mundo, solitário de além-mar, por se encontrar longe da 

França, em uma condição pessoal de exílio37. E em terras longínquas da sua, só lhe resta a 

revolta contra este mundo, contra os feitos e efeitos absurdos que muitas vezes temos que 

                                                           
36 Albert Camus quando recepcionado na casa do intelectual Oswald de Andrade, junto dele estava a arquiteta Lina 

Bo Bardi, que foram servidos em um (Almoço de pé na casa de Andrade. (CAMUS, s/d, p. 120)) sendo o prato 

daquele dia, uma feijoada à brasileira.  
37 Segundo Marcel Mélançon, encontram-se na literatura de Albert Camus três fases distintas de exílio: O exílio 

metafísico, o exílio psicológico e o exílio social, os quais para ele são tipos de testes como uma consequência de 

solidão e abandono (MÉLANÇON, 2011, p. 71, tradução nossa). 
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aceitar, até que surja o sentimento de revolta, partindo da racionalidade humana. Ele, em sua 

crise existencial, questiona situações que considera absurdas, e uma delas é vista por ele em 

Iguape. D’Arrast está no mundo, porém não precisa ser propriamente dele, por questionar e por 

se revoltar. Ele não precisa se subjugar e nem mesmo depender de um pensamento repetitivo 

como o promesseiro. 

Camus faz entre o seu ensaio filosófico de Le Mythe de Sisyphe e o seu romance La 

Peste estas transportações de ciclos e pensamentos: do absurdo e da revolta, respectivamente, 

a partir dos convictos entrelaçamentos de tais conceitos defendidos por seus personagens, nos 

quais são vistas as representações figurativas de “absurdo” e de “revolta”. Marcello Mathias 

(1975), em seu livro ‘A felicidade em Albert Camus’, trata da abordagem delicada acerca do 

que seriam estes pensamentos camusianos de “liberdade” e “absurdo”, partindo do estado 

metafísico da ideia que há do “homem absurdo” neste mundo: 

 
O homem absurdo se auto representa aqui como o homem camusiano, este que se 

regenera na liberdade que lhe surge, portanto como a primeira, senão a mais essencial, 

das suas reivindicações. Liberdade palpável, imediata, que se acolhe com ambas as 

mãos, já que a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em tudo dar ao 

presente. (MATHIAS, 1975, p. 58) 

 

Albert Camus, em seu ensaio sobre “A liberdade absurda”, pensada e defendida em Le 

Mythe de Sisyphe (2010), fala-nos da grandeza que há por detrás deste pensamento, que, 

segundo ele, seria o de “liberdade e revolta consciente”. Partindo dessa ideia, encontraremos 

em D’Arrast personagem do conto A pedra que cresce essas mesmas convicções camusianas: 

  
Je n’ai rien à faire avec le problème de la liberté métaphysique. Savoir si l’homme est 

libre ne m’intéresse pas. Je ne puis éprouver que ma propre liberté. Sur elle, je ne puis 

avoir de notions générales, mais quelques aperçus clairs. Le problème de « la liberté 

en soi » n’a pas de sens. Car il est lié d’une tout autre façon à celui de Dieu. Savoir si 

l’homme est libre commande qu’on sache s’il peut avoir un maître. L’absurdité 

particulière à ce problème vient de ce que la notion même qui rend possible le 

problème de la liberté lui retire en même temps tout son sens. Car devant Dieu, il y a 

moins un problème de la liberté qu’un problème du mal. On connaît l’alternative: ou 

nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du mal. Ou nous 

sommes libres et responsables mais Dieu n’est pas tout-puissant. Toutes les subtilités 

d’écoles n’ont rien ajouté ni sous trait au tranchant de ce paradoxe. C’est pourquoi je 

ne puis pas me perdre dans l’exaltation ou la simple définition d'une notion qui 

m’échappe et perd son sens à partir du moment où elle déborde le cadre de mon 

expérience individuelle. Je ne puis comprendre ce que peut être une liberté qui me 

serait donnée par un être supérieur. J’ai perdu le sens de la hiérarchie. Je ne puis avoir 

de la liberté que la conception du prisonnier ou de l’individu moderne au sein de l’État. 

La seule que je connaisse, c’est la liberté d’esprit et d’action. Or si l’absurde annihile 

toutes mes chances de liberté éternelle, il me rend et exalte au contraire ma liberté 

d’action. Cette privation d’espoir et d’avenir signifie un accroissement dans la 

disponibilité de l’homme. Avant de rencontrer l’absurde, l’homme quotidien vit avec 

des buts, un souci d’avenir ou de justification (à l’égard de qui ou de quoi, ce n’est 

pas la question). Il évalue ses chances, il compte sur le plus tard, sur sa retraite ou le 

travail de ses fils. Il croit encore que quelque chose dans sa vie peut se diriger. Au 
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vrai, il agit comme s’il était libre, même si tous les faits se chargent de contre dire 

cette liberté. Après l’absurde, tout se trouve ébranlé. Cette idée que « je suis », ma 

façon d’agir comme si tout a un sens (même si, à l’occasion, je disais que rien n’en a) 

tout cela se trouve démenti d’une façon vertigineuse par l’absurdité d’une mort 

possible. Penser au lendemain, se fixer un but, avoir des préférences, tout cela suppose 

la croyance à la liberté, même si l’on s’assure parfois de ne pas la ressentir. Mais à ce 

moment, cette liberté supérieure, cette liberté d’être qui seule peut fonder une vérité, 

je sais bien alors qu’elle n’est pas. La mort est là comme seule réalité. Après elle, les 

jeux sont faits. Je suis non plus libre de me perpétuer mais esclave, et surtout esclave 

sans espoir de révolution éternelle, sans recours au mépris. Et qui sans révolution et 

sans mépris peut demeurer esclave? Quelle liberté peut exister au sens plein, sans 

assurance d’éternité ?38 (CAMUS, 2010, pp. 54-55) 

 

D’Arrast, por pertencer ao “ciclo da revolta”, é um herói de características revoltadas, 

diferente de Sisyphe, que pertence ao ciclo do “absurdo”, pois este último é condenado pelos 

deuses, na mitologia grega, a rolar eternamente sua pedra monte acima, até que esta recaia 

morro abaixo para que sua sentença se repita. Esta é sua eterna tâche, nesta tão real mise-en-

scène existentiel, refletida no drama da vida, que nos lembra cada instante de nossas vidas 

absurdas: de repetir todos os dias a mesma coisa, sem questionarmos o porquê. 

D’Arrast, personagem diferente de Sisyphe, mostra bravura e atos de solidariedade 

para com o homem na figura do promesseiro (o crente e mestre-cuca, o cozinheiro de bordo, 

que se assemelha a Sísifo). O engenheiro se solidariza a ponto de realizar a promessa absurda 

deste seu amigo negro, porém a atitude deste estrangeiro não agrada a todos, porque ele muda 

o caminho que deveria ser dado à devotada pedra, levando-a para outra direção. O esperado 

                                                           
38 Não tenho nada a fazer com o problema da liberdade metafísica. Não me interessa saber se o homem é livre. Só 

posso pôr à prova a minha própria liberdade. E sobre esta não posso ter noções gerais, somente algumas impressões 

inteligíveis. O problema da “liberdade em si” não tem sentido. Porque ele, de uma maneira inteiramente diversa, 

também está ligado ao de Deus. Saber se o homem é livre exige que se saiba se ele pode ter um senhor. A 

absurdidade peculiar a esse problema provém de que a própria noção que torna possível o problema da liberdade 

lhe suprime, ao mesmo tempo, todo o sentido. Porque, diante de Deus, há menos um problema da liberdade que 

um problema do mal. Conhecemos a alternativa: ou nós não somos livres, e Deus todo-poderoso é responsável 

pelo mal, ou somos livres e responsáveis, mas Deus não é todo-poderoso. Todas as sutilezas das várias escolas não 

acrescentaram nem subtraíram nada ao corte desse paradoxo. É por isso que eu não posso me perder na exaltação 

ou na simples definição de uma noção que me escapa e que perde o sentido a partir do instante em que excede os 

limites da minha experiência individual. Não posso compreender o que pode ser uma liberdade que me seria dada 

por um ser superior. Perdi o sentido da hierarquia. Da liberdade só posso ter a concepção do prisioneiro ou do 

indivíduo moderno submetido ao Estado. A única que conheço é a liberdade de espírito e de ação. Ora, se o absurdo 

aniquila todas as minhas possibilidades de liberdade eterna, ele em contrapartida me devolve e exalta minha 

liberdade de ação. Essa privação de esperança e de futuro significa um crescimento na disponibilidade do homem. 

Na verdade, ele age como se fosse livre, ainda que todos os fatos se encarreguam de contradizer tal liberdade. 

Depois do absurdo, tudo se acha abalado. Essa ideia de que ‘eu sou’, minha maneira de agir como se tudo tivesse 

um sentido (mesmo se eu dissesse, no momento, que nada o tinha), tudo isso se encontra desmentido de uma forma 

vertiginosa pela incoerência de uma morte possível. Pensar no dia de amanhã, firmar um objetivo, ter preferências, 

tudo isso pressupõe a crença na liberdade, mesmo se às vezes nos convencemos de não a sentir efetivamente. Nesse 

instante, porém, essa liberdade superior, essa liberdade de ser que é a única a poder fundamentar uma verdade, sei 

muito bem, agora, que ela não existe. A morte está ali como única realidade. Depois dela, a sorte está lançada. Não 

sou mais livre para me perpetuar, mas escravo, e escravo, sobretudo, sem esperança de revolução eterna, sem 

refúgio no desprezo. E quem, sem revolução e sem desprezo, pode permanecer escravo? Que liberdade, no sentido 

pleno, pode existir sem garantia de eternidade? (CAMUS, 2016, pp. 61-62). 
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seria que ele levasse a pedra que cresce, dita milagrosa, até o centro da igreja, no altar, aos pés 

dos deuses. Vemos novamente nesta narrativa camusiana as interferências dos deuses e seus 

julgamentos, assim como no Mito de Sísifo. Para o promesseiro, negro e pobre, carregar a pedra 

é carregar o seu próprio juízo, com caraterísticas perpétuas. 

Parece que D’Arrast não acredita nos Deuses. A inversão do caminho religioso, ao 

levar a pedra para a casa do promesseiro, em A pedra que cresce, representa uma ruptura com 

a sina de Sísifo, fazendo com que o Promesseiro/Sísifo fique um pouco mais livre, ao se voltar 

para sua própria condição. A ideia de minorar o sofrimento “absurdo” está presente também no 

Mito de Sísifo de Camus: Sísifo continua a rolar a pedra, mas passa a olhar para o caminho e 

para si mesmo, libertando-se um pouco da sina dos Deuses. 

Alfredo Bosi (2002) no artigo, Camus na festa do Bom Jesus, encontrado em seu livro 

‘Literatura e Resistência’, irá muitíssimo bem esclarecer esta reversão que existe no Mito de 

Sísifo e que o conto A pedra que cresce o reproduzirá: 

 
O europeu descrente, que mal reparara na imagem do Bom Jesus de Iguape, talvez o 

mais patético Ecce Homo de quantos esculpiu o imaginário colonial, tem agora diante 

de si, em carne e osso, sangue e sânie, a própria figura da dor. O mulato sem nome, 

este descendente de escravos, se arrasta agora como o Senhor dos Passos da via sacra. 

Mas a sua cruz é um peso livremente eleito e assumido como penhor de 

reconhecimento por uma graça impetrada e recebida. O senso da promessa resultou 

do vínculo que atara o desespero da morte à esperança de sobreviver. O sacrifício do 

mestre é um ato pessoal e voluntário de gratidão: ato gratuito aos olhos do pensador 

que um dia escreveu O mito de Sísifo, mas grávido de necessidade e de sentido para o 

homem que no dia anterior ouvira as confidências do mestre. [...] Neste conto, porém, 

o sentimento do absurdo é desagravado e redimido pelo fato de o sacrifício ter, na sua 

origem, um significado: trata-se do cumprimento de uma promessa fundada na crença 

em uma divindade misericordiosa que atende ao suplicante. Em uma segunda 

instância, a fragilidade humana (o limite físico do pagador da promessa) é 

compensada, literalmente co-pesada, pelo gesto de outro homem, estrangeiro mas 

solidário, que ajuda o semelhante a carregar o fardo. A margem de sentido, que tendia 

a anular-se na leitura do mito feita pelo existencialismo dos anos de guerra, refaz-se 

agora e cresce na medida em que o narrador dá lugar à ação da vontade sofrida mas 

livre. A resistência cria o sentido. [...] No mulato penitente a graça levara à gratidão, 

pois era uma relação vertical com a divindade benfazeja. No estrangeiro, a graça se 

cumpre horizontalmente: é a hora de abertura à transcendência do outro, semelhante 

e próximo, apesar de tantas diferenças: de nação, de raça, de classe, de profissão, de 

cultura enfim. (BOSI, 2002, pp. 158-161) 

 

Para Mathias (1975, p. 99), o gesto solidário de D’Arrast é comparado ao de Sisyphe, 

quando ele afirma que “da fraqueza extrai o homem a sua força porque é ele e mais ninguém o 

inventor de si próprio. Não será Sísifo – esse D’Arrast mitológico – o expoente mais alto deste 

heroísmo quotidiano, há um tempo derrotado e vitorioso, mas sempre irredutivelmente 

presente?” Acreditamos que sim, devido às semelhanças entre os dois. Arnauld Corbic (2003) 

apresenta esta ideia que parte do absurdo (Sisyphe) para a revolta (D’Arrast), relacionando-a a 

esse carregar de pedras pelos dois protagonistas camusianos e o fim para essas pedras: 
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Maurice Weyembergh fait observer que Camus prologue obliquement le mythe et 

l’image de Sisyphe poussant inlassablement sa pierre. D’Arrast change la lourde 

pierre du coq sur ses épaules mais, au lieu de la porter à l’église comme le coq l’avait 

promis, il la porte à la case de ce dernier, ce qui lui vaut d’être admis dans le groupe. 

“Au bonheur, privé de la pensée s’ajoute ici une dimension supplémentaire, le 

bonheur public de la participation.” La pierre désormais placée au centre de la case, 

ne scelle plus seulement le destin solitaire de Sisyphe, elle crée encore la solidarité du 

groupe. D’Arrast a gagné sa place parmi les hommes. Il leur a rendu cette pierre qui, 

de fardeau qu’elle était, est devenue pierre d’autel, au service non de Dieu mais de la 

communauté des hommes. En quelque sorte, D’Arrast a joint sa pierre à celle-ci a 

construit symboliquement un pont entre les hommes. Les geste de Sisyphe réussit, 

quand la pierre est confisquée à Dieu et restituée aux hommes, à fonder une nouvelle 

communauté selon un humanisme prométhéen.39 (CORBIC, 2003, p. 145) 

 

Alain Schaffner também faz essa comparação entre D’Arrast e Sisyphe, em um artigo 

no Dictionnaire Albert Camus, organizado por Jeanyves Guérin, ao dizer-nos que “Mais 

comme une sorte de Sisyphe, ou comme D’Arrast portant la pierre dont il s’est lui 

volontairement chargé40” (GUÉRIN, 2009, p. 325). 

D’Arrast é o tipo de sujeito que vemos como a maior representatividade da pessoa de 

Albert Camus. Sujeitos estreitamente unidos por caracteres ou interesses comuns, pela ética e 

moral relacionadas ao pensamento de engajamento41 e de qualidade plural a ser contemplada e 

admirada, a ponto de refletir o humanismo, a generosidade, a solidariedade a um amigo, um 

irmão mais velho, aquele companheiro que luta conosco. Sobre essa atitude refletida, André 

Nicolas afirma que: 

 
[...] la solidarité n’est plus la rencontre des hommes qui s’unissent pour faire front 

contre leur destin afin de sauver en chaque homme sa chance de bonheur, elle n’est 

plus qu’une agglutination des consciences qui laissent fasciner, massivement, par une 

                                                           
39Maurice Weyembergh aponta que Camus prolonga obliquamente o mito e a imagem de Sísifo empurrando 

incansavelmente sua pedra. D’Arrast muda a pesada pedra do cozinheiro sobre seus ombros, mas ao invés de levá-

la para a igreja como o cozinheiro havia prometido, ele a carregou para o barraco deste último, o que lhe valeu a 

aceitação dentro do grupo. “À felicidade privada de pensamento é adicionada aqui uma dimensão adicional, a 

felicidade pública da participação.” A pedra, agora colocada no centro do barraco, não será mais apenas o destino 

solitário de Sísifo, mas cria a solidariedade naquele grupo. D’Arrast conquistou seu lugar entre os homens. 

Devolveu-lhes essa pedra que, de tão pesada que era, se tornou uma pedra do altar, não a serviço de Deus, mas da 

comunidade dos homens. De certa forma, D’Arrast uniu sua pedra a essa para construir simbolicamente uma ponte 

entre os homens. O gesto de Sísifo teve sucesso quando a pedra é confiscada para Deus e devolvida aos homens 

para fundar uma nova comunidade segundo um humanismo prometeico (CORBIC, 2003, p. 145, tradução nossa). 
40 Mais como um tipo de Sísifo, ou como um D’Arrast, que carrega a pedra que ele voluntariamente assumiu 

(GUÉRIN, 2009, p. 325). 
41 Engagement, no sentido lato, pois essa expressão, durante a segunda metade do século XX, teve como propósito 

aquele artista/escritor engagé, que se referia a todo e qualquer intelectual que tivesse uma participação mais ativa 

na vida política do seu país. Bastava, para tanto, escrever qualquer peça literária contra o regime em vigor, ou 

produzir qualquer arte mais arrojada, que tivesse um princípio de resistência para conquistar tal rótulo. Desde 

modo, o engagement aprisiona o escritor a uma forma de comportamento sem saída, pois fazia com que ele 

perdesse a liberdade que lhe era intrínseca e individual, comprometendo assim, a escolha do próprio caminho. Ora, 

desde modo, sua arte e obra produzida eram aprisionadas a uma coletividade política e superior, que nem sempre 

tinha a impossibilidade de escolha. Já o engajamento é um ato voluntário. Aqui o que é importante salientar é que, 

para Camus, a arte tem o propósito de resistência e é uma decisão do artista usá-la como meio para se comprometer 

ou não com as causas políticas (DE JESUS, 2013, p. 14). 
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volonté impitoyable qui les rassemble en un immense troupeau, qui est solitude.42 

(NICOLAS, 1966, p. 120) 

 

Observa-se na figura de D’Arrast um cuidado especial com o outro, que é o próximo, 

revelando uma busca maior: a felicidade de viver o presente sem se preocupar com o desespero 

do futuro, que é “absurdo”. Podemos refletir a partir desta máxima camusiana, que é de uma 

verdade irreversível, « Il faut imaginer Sisyphe heureux » (CAMUS, 2010, p. 112). Manuel da 

Costa Pinto discorre sobre o absurdo ao falar de Camus: 

 
[...] o absurdo rejeita o suicídio [...] e que a ética da revolta repudia as utopias 

totalitárias que, legitimando o assassinato, laicizam a injustiça divina em nome de 

uma felicidade impossível. A moral de Camus consiste então em manter aquela tensão 

impregnada no próprio movimento do ensaio e que, ao longo de suas obras, 

correspondem aos múltiplos emblemas – personagens romanescas, filósofos, 

libertinos, revolucionários, escritores – do que ele chama de pensamento do meio-dia. 

(PINTO, 1998, p. 29) 

 

D’Arrast encontrara a felicidade pela solidariedade, sentimento que conduz os homens 

a se auxiliarem mutuamente em momentos de aflições e dificuldades, feito este que é de 

natureza humana e de caráter existencial. “D’Arrast, de pé na escuridão, ouvia, sem nada ver, 

e o ruído das águas o enchia de uma felicidade tumultuada” (CAMUS, 2018, p. 174). 

Tumultuada na figura de fortes ondas, na imagem da agitação de um revoltoso mar, por achar 

a felicidade, não em si, mas a partir da ajuda ao próximo, por atos de solidariedade. D’Arrast é 

o típico personagem camusiano, sempre em contato direto com o homem e a natureza. 

As atitudes de D’Arrast, diante da situação desumana em que se encontrava seu amigo, 

são de compaixão e de piedade, que o fazem tomar uma atitude solidária em favor deste amigo, 

de agir e reagir perante tudo aquilo que se passa diante dos seus olhos e lutar com todas as suas 

forças, como um homem revoltado: 

 
Qu’est-ce qu’un homme révolté? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce 

pas: c'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave, qui a 

reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. 

Quel est le contenu de ce « non »43 ? (CAMUS, 2002, p. 27) 

 

Quanto a D’Arrast, não podemos ter nenhuma dúvida relacionada à sua fidelidade 

dirigida a outro homem, ao seu próximo, que nada mais é do que a fidelidade a si mesmo e a 

                                                           
42 [...] a solidariedade não é mais o encontro dos homens que se unem para enfrentar seus destinos a fim de salvar 

em cada homem sua chance de felicidade, ela não é mais que uma aglutinação das consciências que se deixam 

fascinar, massivamente, por uma vontade impiedosa que as reúne em um imenso rebanho, que é a solidão 

(NICOLAS, 1966, p. 120, tradução nossa). 
43 O que é um homem revoltado? Um homem que sabe dizer não. Mas se ele recusa, ele não desiste: ele é também 

um homem que sabe dizer sim, uns dos seus primeiros movimentos. Um escravo, que recebeu ordens durante toda 

a sua vida, de repente acha um novo comando inaceitável. Qual é o conteúdo deste “não”? (CAMUS, 2020, p. 27). 
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sua moral. Poderíamos afirmar que D’Arrast é a personificação de um homem revoltado 

eticamente e que, segundo Camus, é aquele que sabe dizer “não” no exato momento, como 

também sabe dizer “sim”, quando necessário. D’Arrast, como protagonista deste conto A pedra 

que cresce, é conhecedor do dilema existencial e da revolta que com ele surge. Vicente Barreto 

argumenta sobre a revolta camusiana a partir do L’Homme révolté: 

 
O homem revoltado é aquele que diz ‘não’; mas o sentido deste ‘não’ é um ‘sim’. [...] 

O ‘não’ poderia ser substituído por uma frase com “até aqui concordo, o resto não 

aceito”. O homem diz ‘não’ por alguma razão, pois para ele um direito pessoal está 

sendo desrespeitado. Por isso, o revoltado ao dizer ‘não’ está dizendo ‘sim’ ao que 

tem de importante, ao que vale a pena ser defendido. O revoltado atesta com o seu 

‘não’ a existência de coisas que não pode fazer. (BARRETO, s/d., p. 71) 

 

Caio Jesus Granduque José, em seu livro ‘Albert Camus: a justiça entre o avesso e o 

direito’, diz o que Vicente Barreto menciona acima sobre este surgimento da ideia da ‘revolta 

camusiana’, bem como sobre a transportação pessoal que D’Arrast fizera em Iguape, partindo 

de um homem extremamente solitário para um homem completamente solidário: 

 

[...] a revolta camusiana estabelece uma espécie de transcendência horizontal em 

razão da qual cada homem quando se revolta afirma a dignidade do outro, a dignidade 

comum de todos os homens, a partir da solidariedade metafísica que exsurge do 

absurdo. Daí seu caráter ontológico e sua dimensão ética, caracterizados pela 

“passagem do seu eu solitário ao homem solidário.” (JOSÉ, 2017, p. 198) 

 

 

As análises que Roger Grenier faz sobre o exílio de D’Arrast são de extrema 

importância para este trabalho, pois o conto A pedra que cresce está ambientalizado entre estes 

dois precisos temas: Exílio e Reino: 

 

L’exil du protagoniste de La Pierre qui pousse prend fin dans la fraternité. Ce 

personnage, d’Arrast, au détour d’une conversation, laisse entendre qu’íl traîne dans 

son passé quelque chose qui ressemble fort à ce que sera bientôt la faute de Clamence 

: « Je puis te le  dire, bien que ce soit sans importance. Quelqu’un allait mourir par ma 

faute. Il me semble que j’ai appelé. » Il arrive ainsi que ce qui était un simple détail, 

dans une œuvre littéraire, musicale ou picturale, devienne le thème principal de 

l’œuvre suivante. Après avoir terminé La Pierre qui pousse, Camus se met à écrire 

une septième nouvelle, qui deviendra La Chute.44 (GRENIER, 1991, p. 329) 

 

                                                           
44 O exílio do protagonista de A Pedra que cresce chega ao fim pela fraternidade. Esse personagem, D’Arrast, 

deixa escapar em uma conversa que ele carrega em seu passado algo que se parece muito com o que será culpa de 

Clemence [de A Queda]: “- D’Arrast: Posso te contar, mesmo que seja sem importância. Alguém poderia morrer 

por minha culpa Acho que pedi”. Assim o que era um simples detalhe em uma obra literária, musical ou imagética, 

se torna o tema principal da obra seguinte. Após ter terminado A Pedra que cresce, Camus começa a escrever um 

sétimo romance, que será A Queda (GRENIER, 1991, p. 329, tradução nossa, acréscimo nosso).     
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D’Arrast já tinha recebido o convite do promesseiro, por duas vezes, para lhe ajudar a 

cumprir sua promessa. O engenheiro aceita, mas por suas próprias e particulares razões. Eis 

abaixo o diálogo entre os dois, iniciado pelo promesseiro, no qual fica evidente o convite: 

 

- Demain, je tiendrai ma promesse. 

- Il faut faire ce que l’on a promis. 

- Demain, il faut porter la pierre. Elle est lourde. 

- Et tu m’aideras à tenir demain la promesse. 

- Que lui faisait cette absurde promesse? 

- Et puis, tu vas m’aider à tenir ma promesse, c’est comme si tu la faisais toi-même. 

- Ça t’aidera aussi...45 (CAMUS, 2017, pp. 162-163, itálico nosso). 

 

O que podemos entender com relação a esta frase proferida por D’Arrast: - Que lui 

faisait cette absurde promesse? Entendemos que há uma grande indefinição sobre o conceito 

de absurdo por parte do promesseiro, mas que D’Arrast já conhecia. Absurda é a vida do homem 

que faz uma promessa deste tipo. O promesseiro precisava livrar-se daquela situação em que se 

encontrava: a dependência eterna para com os deuses, em razão do que eles lhe concederam e 

daquilo que o cozinheiro lhes prometera em troca. 

D’Arrast tomara secretamente para si esta promessa, como uma responsabilidade sua, 

pois não via lógica em pagá-la para sempre. Ele transforma um ato absurdo de carregar um 

pesado fardo repetidamente em uma promessa finalizada, deixando evidente ao público a sua 

filosofia de vida. Ele faz isso porque nele há uma revolta existencial e consciente às coisas que 

subjugam o homem: 

 

Soudain, il arracha la plaque de liège des mains qui la tenaient et marcha vers la pierre. 

Il fit signe aux autres de l’élever et la chargea presque sans effort. Légèrement tassé 

sous le poids de la pierre, les épaules ramassées, soufflant un peu, il regardait à ses 

pieds, écoutant les sanglots du coq. Puis il s’ébranla à son tour d’un pas puissant, 

parcourut sans faiblir l’espace qui le séparait de la foule, à l’extrémité de la rue, et 

fendit avec décision les premiers rangs qui s’écartèrent devant lui. Il entra sur la place, 

dans le vacarme des cloches et des détonations, mais entre deux haies de spectateurs 

qui le regardaient avec étonnement, soudain silencieux. Il avançait, du même pas 

emporté, et la foule lui ouvrait un chemin jusqu’à l’église. Malgré le poids qui 

commençait de lui broyer la tête et la nuque, il vit l'église et la châsse qui semblait 

l’attendre sur le parvis. Il marchait vers elle et avait déjà dépassé le centre de la place 

quand brutalement, sans savoir pourquoi il obliqua vers la gauche, et se détourna du 

chemin de l’église, obligeant les pèlerins à lui faire, face. [...] Il ne comprenait pas ce 

qu'elles lui criaient, bien qu’il lui semblât reconnaître le mot portugais qu’on lui 

lançait sans arrêt. [...] « À l’église, à l’église », c’était là ce que criaient Socrate et la 

foule. D’Arrast continua pourtant sur sa lancée. [...] Quand d’Arrast entra dans la 

première rue, qu’il avait déjà prise avec le coq, et dont il savait qu'elle menait aux 

                                                           
45 - Amanhã, eu cumprirei minha promessa. - É preciso fazer o que se promete. - Amanhã, é necessário carregar a 

pedra. Ela é pesada. - E você me ajudará a cumprir amanhã a promessa. - Que lhe importava esta absurda promessa? 

- E depois vai me ajudar a cumprir minha promessa, como se você a tivesse feito. Isso vai ajudá-lo também 

(CAMUS, 2018, p. 155).  
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quartiers du fleuve, la place n’était plus qu’une rumeur confuse derrière lui. [...] La 

pierre, maintenant, pesait douloureusement sur son crâne et il avait besoin de toute la 

force de ses grands bras pour l’alléger. Ses épaules se nouent déjà quand il atteignit 

les premières rues, dont la pente était glissante. [...] Il était seul. Il assura la pierre sur 

son support de liège et descendit d’un pas prudent, mais encore ferme, jusqu’au 

quartier des cases. [...] Il pressa le pas, parvint enfin sur la petite place où se dressait 

la case du coq, courut à elle, ouvrit la porte d’un coup de pied et, d’un seul mouvement, 

jeta la pierre au centre de la pièce, sur le feu qui rougeoyait encore. Et là, redressant 

toute sa taille, énorme soudain, aspirant à goulées désespérées l’odeur de misère et de 

cendres qu’il reconnaissait, il écouta monter en lui le flot d’une joie obscure et 

haletante qu’il ne pouvait pas nommer.46 (CAMUS, 1957, pp. 182-183) 

 

Do desespero que parte do “absurdo” para o desfecho da “revolta” consciente e 

solidária, o herói camusiano revela, primeiramente para si mesmo, uma essência de aceitação 

voluntária e responsável, de caráter ético e moral. Esta essência que, para nós, se constituirá a 

partir de uma ideia central de encenação revoltada, representada e sentida como D’Arrast 

sentiu: “il écouta monter en lui le flot d’une joie obscure et haletante qu’il ne pouvait pas 

nommer” (Ele escutou subir dentro dele a onda de uma alegria obscura e ofegante cujo nome 

não conhecia.) (CAMUS, 2018, p. 173). 

Entendemos até aqui que esta alegria obscura do tímido e solitário D’Arrast é um 

contentamento, uma realização justa e sincera, chamada de “revolta camusiana”. Neste quase 

cumprimento da promessa do cozinheiro (pelo fato de ter desviado do altar da igreja e posto a 

pedra no centro da casa do promesseiro), D’Arrast dá outro fim para esta narrativa (La Pierre 

qui pousse / A pedra que cresce) e para aquele homem também, mudando o fim da sua trágica 

história; e, para a surpresa de todos, revelando-se um amigo solidário.  

                                                           
46 De repente, ele arrancou a placa de cortiça das mãos que a seguravam e caminhou em direção à pedra. Fez sinal 

aos outros para que a erguessem e carregou-a quase sem esforço. Ligeiramente achatado sob o peso da pedra, com 

os ombros encolhidos, ofegante um pouco, ele olhava para baixo, ouvindo os soluços do cozinheiro. Em seguida 

movimentou-se por sua vez com um passo poderoso, percorreu, sem vacilar, o espaço que o separava da multidão, 

na extremidade da rua, e abriu passagem com firmeza entre as primeiras filas que se abriam diante dele. Entrou na 

praça, sob ruído dos sinos das explosões, mas entre duas fileiras de espectadores que o olhavam com espanto, 

subitamente silenciosos. Continuava, com o mesmo passo impetuoso, e a multidão abria caminho para ele até a 

igreja. Apesar do peso que estava começando a esmagar-lhe a cabeça e a nuca, viu a igreja e o andor que parecia 

esperá-lo no adro. Caminhava em sua direção e já ultrapassava o centro da praça quando, de modo brutal, sem 

saber por que, deu uma guinada para a esquerda, desviando-se do caminho da igreja, obrigando os romeiros a 

encará-la. [...] Ele não compreendia o que eles gritavam, embora acreditasse poder reconhecer a palavra em 

português que lhe diziam sem parar. [...] “Para a igreja, para a igreja” - era o que gritavam Sócrates e a multidão. 

D’Arrast continuou no entanto seu caminho [...] Quando D’Arrast entrou na primeira rua, que já percorrera com o 

cozinheiro, e que ele sabia levar aos bairros do rio, a praça não era apenas um rumor confuso atrás dele. [...] a 

pedra pesava-lhe dolorosamente sobre o crânio e ele precisava de toda a força de seus grandes braços para norteá-

la mais leve. Os ombros já fraquejavam quando atingiu às primeiras ruas, cujo declive era escorregadio. [...] Estava 

só. Ajeitou a pedra no seu suporte de cortiça e desceu com um passo prudente, mas ainda firme, até ao bairro dos 

barracos. [...] Apressou o passo, chegou afinal à pequena praça onde se erguia o barraco do cozinheiro, correu até 

lá, abriu a porta com um pontapé, e, com um único movimento, atirou a pedra no centro do cômodo, sobre a 

fogueira ainda em brasa. Então, reerguendo-se todo, subitamente enorme, aspirando com grandes sorvos 

desesperados o cheiro de miséria e cinzas que reconhecia, escutou subir dentro dele a onda de uma alegria obscura 

e ofegante cujo nome não conhecia (CAMUS, 2018, pp. 172-173). 
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Existe uma definição do que seria o ‘verdadeiro heroísmo solidário’, proposto por José 

Jackson Carvalho sobre o personagem de D’Arrast: “O herói não é o indivíduo que, em 

determinada situação excepcional, pratica uma “bela ação”, uma ação extraordinária ou 

fantástica. Ao contrário, a solidariedade discreta e quase silenciosa, é um exemplo concreto do 

heroísmo” (CARVALHO, 2010, p. 117). Marcelo Alves reafirma a ideia do heroísmo 

camusiano na figura de D’Arrast, quando nos descreve sobre este heroísmo, como qualidade 

única e de caráter humano: 

 

[Os atos e] a fala do personagem revela uma certa cautela para exaltar o outro 

extremos, o heroísmo. O homem não pode se regozijar da sua condição pelo fato das 

dificuldades que ela impõe exigir espíritos fortes e corajosos para enfrentá-las sem 

sucumbir ao seu peso. (ALVES, 2001, p. 103, acréscimo nosso) 

 

D’Arrast é o tipo de sujeito ‘revoltado consciente’, como os que fazem parte do texto 

L’Homme révolté, publicado no ano de 1951. As atitudes corajosas de D’Arrast mostram traços 

característicos dos personagens presentes no livro citado. Entendemos o porquê deste 

sentimento do protagonista de A pedra que cresce, uma vez que sua atitude chega a ser um 

cogitar47 deliberadamente camusiano, visto na máxima desta obra: “Je me révolte, donc nous 

sommes !”48 (CAMUS, 2002, p. 38, negrito nosso).  

Aprendemos com D’Arrast que o respeito e a dignidade de um ser exigem tais 

qualidades de todos os seres por completo. A pedra que cresce se torna um símbolo de 

pertencimento para o engenheiro, uma apropriação sua, como se ela e ele fossem um só 

elemento natural. Há um provável signo místico que envolve D’Arrast e a pedra, mas que não 

é religioso, parecendo ligá-los, como veremos mais adiante.  

Ainda no conto A pedra que cresce, no dia seguinte à chegada de D’Arrast a Iguape, 

quando ele se encontrava no Bistrô da cidade (típico clube local), lugar de encontro das 

autoridades da localidade, foi abordado de forma desagradável por um policial (semelhanças 

da cena é descrita nas páginas do diário brasileiro), para a averiguação de seu passaporte. O 

episódio dessa cena do conto é descrito também no Diário de viagem por Camus. Nesta ocasião, 

ele diz que notou “... mais uma vez, a refinada polidez brasileira”. Leiamos então o ocorrido 

descrito no diário: 

 
Mas um grandalhão desengonçado, que mal se agüenta nas pernas, tem a singular 

idéia de vir me pedir meu passaporte. Mostro-o, e ele parece dizer-me que não estou 

                                                           
47 Há em Camus um cogito absurdo, mais com um tipo de deslocamento interior; a dúvida, falta de admitir esta 

luz interior que Descartes herdou da filosofia cristã, que não volta para uma afirmação metafísica; ele enrijece uma 

opinião que renuncia a dignidade do mundo, não a sua (MOUNIER, 1970, p. 77, tradução nossa). 
48 Eu me revolto, logo existimos (CAMUS, 2020, p. 38).  
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em ordem. Cansado, mando-o às favas. As autoridades, indignadas, reúnem-se numa 

espécie de conselho, findo o qual vêm dizer-me que vão botar esse policial (pois é um 

policial) na prisão e que eu tenho que escolher a forma de puni-lo. Suplico-lhes que o 

deixem em liberdade (CAMUS, s/d, p. 128, grifo do autor). 

 

É do fato acima que são tiradas as explicações do provável signo espiritual que há no 

conto e que envolve as duas figuras importantes da narrativa: D’Arrast e a pedra. A pedra que 

prendia o promesseiro aos mandamentos dos deuses. Porém, o promesseiro agora era amigo do 

solitário D’Arrast, e precisava ser ajudado. 

Régis Tettamanzi (2009, p. 686), colaborador do verbete LA PIERRE QUI POUSSE 

no Dictionnaire Albert Camus, afirma que “La Pierre qui pousse est une nouvelle 

exceptionnelle à plus d’un titre.” (A Pedra que cresce é um conto excepcional em mais de uma 

maneira). A seguir, há um curto e promissor diálogo extraído dos Carnets III (1951-1959), o 

qual serve para entendermos o pensamento criador da escrita de Camus. Nesse Carnet, há um 

breve registro das falas entre o promesseiro Le coq (cozinheiro de navio em francês) e o 

engenheiro francês D’Arrast: 

 
La pierre qui pousse.49  

Le coq:   Mais ce n’est pas mal. Il faut tuer son ennemi: ne l’était-il pas? 

D’Arras: Il l’était. 

Le coq:   Ici, nous tuons nos ennemis et après il y a le Bon Jésus (CAMUS, 2016, p. 

222, grifos nossos).50 

 

Albert Camus, no texto final do conto, acrescenta uma consoante no sobrenome do 

visitante francês. A razão deste acréscimo não sabemos, mas permanecerá definitivamente em 

todo o texto. O personagem será, então, reconhecido como D’Arrast e não D’Arras, como está 

no rascunho presente no Carnets III. Além disso, Camus teria redigido em seus primeiros 

manuscritos um outro sobrenome para este visitante francês, que seria:  monsieur Ferrand.   

As descrições que Camus faz no conto, relacionadas às ações de D’Arrast naquele dia 

da procissão são absurdas. No movimento seguro e firme do francês ao carregar a pedra de 

cinquenta quilos, percebemos que Camus quis abrandar um pouco este fardo do personagem, 

já que a pedra citada no diário é descrita com peso superior a sessenta quilos. É nessa ação de 

arrastá-la sobre si mesmo, em uma luta consciente do passo a passo, que o Francês arranca 

forças de seu íntimo e olhares curiosos da multidão, arrancando a pedra que cresce do chão, 

onde ela se encontrava, juntamente com o fracasso do homem. “O irmão, que tinha reconhecido 

D’Arrast, lhe disse apenas: Ele já caiu” (CAMUS, 2018, p. 170). 

                                                           
49 Nota para o conto que terá o título em O Exílio e o Reino (CAMUS, 2016, p. 345, tradução nossa). 
50  O cozinheiro – Mas não é ruim. É preciso matar seus inimigos: não era ele? D’Arras: Era ele. O cozinheiro: 

Aqui, nós matamos nossos inimigos, e depois há o Bom Jesus (CAMUS, 2016, p. 222, tradução nossa). 
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Há no conto um clima próprio de fraternidade humana entre o capitão D’Arrast e o 

negro promesseiro. O capitão francês e ateu51 se apoiará nas convicções espirituais do 

promesseiro e em suas próprias convicções morais para dar um fim à promessa. Esta liberdade 

teológica que D’Arrast tem é encontrada nas anotações de Marcello Mathias (1975). Este autor 

diz que “a liberdade do homem, a única liberdade louvável e fecunda, será por consequência a 

de não acreditar em Deus. De contrário aliena-se, e aliena no mesmo passo a sua possibilidade 

em ser feliz” (MATHIAS, 1975, p. 106). D’Arrast, assim como Camus, era ateu. Roberto Leite 

(1963) confirma essa colocação ao falar que: 

 

O ateísmo de Camus não era colérico, violento. Poder-se-ia taxá-lo de despreocupado 

com as decisões maiores, ou seja, confinado num mundo entre os sentimentos 

insatisfeitos dum lado, e o estoicismo solitário de outro. Suas indecisões refletem uma 

consciência em choque, sem saber para onde dirigir-se, sem esquecer suas raízes, e 

procurando namorar muros atulhados de cristais... Daí a escolha do reformismo, 

pragmático, que prejudicou muita gente a bem compreendê-lo. (LEITE, 1963, p. 39) 

 

 

Carole Auroy (2009), professora de literatura francesa da Université d’Angers na 

França, fala sobre o argumento de Camus quanto a seu ateísmo. Este argumento está no Carnet 

de 1954, encontrado no verbete ATHÉISME, do Dictionnaire Albert Camus, organizado por 

Jeanyves Guérin: 

« Je lis souvent que je suis athée, j’entends parler de mon athéisme. Or ces mots ne 

me disent rien, ils n’ont pas de sens pour moi. Je ne crois pas à Dieu et je ne suis pas 

athée. » [...] « Je ne crois pas en Dieu, c’est vrai. Mais je ne suis pas athée pour autant. 

Je serais même d’accord avec Benjamin Constant pour trouver à l’irréligion quelque 

chose de vulgaire et de... oui d’usé.52 » (AUROY, 2009, p. 65) 

 

 

Ao longo do conto observamos a insistência do promesseiro em chamar D’Arrast de 

Capitão. Este simples promesseiro percebe o status mais elevado deste navegante estrangeiro. 

D’Arrast, por sua vez, trata-o como um grande conhecedor dos mares. Por dez vezes 

encontramos no conto a palavra “capitão”. Alguém com poder para tomar uma decisão diante 

de uma contenda. 

Ao analisarmos cuidadosamente um pequeno trecho do conto na língua original (o 

francês), notamos a ideia que faz o mestre cuca acreditar ser D’Arrast um capitão de 

embarcações: “la longue, longue navigation à travers un désert rouge” (CAMUS, 2017, p. 149, 

                                                           
51 Camus será ateu, como D’Arrast, por fidelidade à natureza e por amor dos homens (MATHIAS, 1975, p. 101). 
52 “Eu leio frequentemente que eu sou ateu, eu ouço falarem do meu ateísmo. Ora, essas palavras não me dizem 

nada, elas não têm sentido para mim. Eu não acredito em Deus e eu não sou ateu.” [...] “Eu não acredito em Deus, 

é verdade. Mas também eu não sou ateu. Eu até mesmo concordo com Benjamin Constant que irreligião há algo 

de vulgar e de... sim, desgastado.” (AUROY, 2009, p. 65, tradução nossa). 
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- grifo nosso). Porém, esse trecho foi traduzido para o português como “a longa, longa viagem 

através de um deserto vermelho” (CAMUS, 2018, p. 141, - grifo nosso).  

O sentido original do texto é de uma importância fundamental para o leitor-amador e 

para a sua compreensão final, uma vez que, “O texto, como coisa, não é jamais dado como tal, 

mas sempre segundo o modo determinado do sistema de referência que foi escolhido para a sua 

interpretação” (PINO; ZULAR, 2007, p. 122). Portanto, neste trabalho de análise comparativa, 

é importante analisarmos o texto original, pois sempre há mudanças de sentido na tradução das 

obras, causando discrepâncias na interpretação. 

Logo, entre navigation53 (navegação) e voyage (viagem) existem diferenças, pois 

entende-se pelo raciocínio lógico que, quem navega está em uma embarcação marítima e não 

em um carro. No início do conto lemos que, D’Arrast faz apenas um pequeno percurso de barco. 

Porém, percebemos que há uma insistência em afirmar uma outra ideia que esteja implícita na 

narrativa do conto: a da possibilidade, ou mesmo a hipótese de ser D’Arrast um capitão que 

navigue (navega). 

Mesmo que D’Arrast afirme que não é capitão, a sua postura, o seu físico, as suas 

ações, a sua educação, o seu conhecimento e a segurança em se conduzir sobre mares e rios são 

de uma intimidade notável com as águas. É por isso que ele, logo ao chegar em Iguape, fora 

confundido com um capitão de navio. O juiz da cidade menciona: “Comandar as águas (com 

destreza e com comando, era o ofício de um experiente capitão), domar os rios, ah, que grande 

profissão!”. E D’Arrast afirma: “Era preciso voltar para o rio e trabalhar” (CAMUS, 2018, pp. 

143-151). 

A partir de suas próprias experiências, D’Arrast sabia quando as marés estavam a seu 

favor. Uma cena muito emblemática e vista próxima do fim do conto reforça essa ideia, na qual 

vemos D’Arrast, “de modo irresistível, andando [ou, como quem navega] ‘com todo o seu peso 

contra a maré humana’, ele abriu caminho [como fazia nas águas], com um movimento tão 

violento que cambaleou [entre as ondas] e quase caiu quando se viu livre, com a multidão para 

trás” (CAMUS, 2018, p. 169, acréscimo nosso). 

A força e a desenvoltura em carregar a pedra nos ombros acusam a veracidade de se 

tratar de fato de um capitão. D’Arrast pode até estar em Iguape, na função de engenheiro civil 

ou naval, para a construção da barragem, mas sua “possível patente” é reconhecida entre nobres 

                                                           
53 Navigation: Fait de navigateur (navires et passageurs), de se déplacer sur l’eau à bord d’un bateau. Navigation 

au long cours, maritime, fluviale, de plaisance. Navegação: Semelhante a um navegador (navios e passageiros) 

que se move sobre a água a bordo de um barco. Navegação de longo curso, marítimo, fluvial, ou por prazer (LE 

ROBERT, 1997, p. 865, tradução nossa). 
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e pobres, como sendo um capitão da esquadra da marinha francesa. D’Arrast se apoiará nessa 

ideia de ser capitão para dar um novo fim à pedra que cresce. A pedra milagrosa de Iguape 

representava, para o povo iguapense, um jugo de consciência, individual e coletiva. D’Arrast 

encontra um outro significado para este cultuado emblema: 

 
Quand les habitants de la case arrivèrent, ils trouvèrent d’Arrast debout, adossé au 

mur, du fond, les yeux fermés. Au centre de la pièce à la place du foyer, la pierre était 

à demi enfouie, recouverte de cendres et de terre. Ils se tenaient sur le seuil sans 

avancer et regardaient d’Arrast en silence comme s’ils l’interrogeaient. Mais il se 

taisait. Alors, le frère conduisit près de la pierre le coq qui se laissa tomber à terre. Il 

s’assit, lui aussi, faisant un signe aux autres. Albert Camus, L’exil et le royaume 

(1957) 138 La vieille femme le rejoignit, puis la jeune fille de la nuit, mais personne 

ne regardait d'Arrast. Ils étaient accroupis en rond autour de la pierre, 

silencieux.54(CAMUS, 1957, pp. 184-185) 

   

D’Arrast atina, nesta ação, o seu Reino em Iguape, por atos de solidariedade, como já 

afirmamos anteriormente. Através do sentimento solidário é que se encontra o tão buscado reino 

camusiano. O exílio pessoal que atormentava D’Arrast desde os tempos de sua juventude não 

lhe atormentaria mais. Este mal existencial que ele tinha vivido lá na Europa afligia todo o seu 

ser, angustiava-lhe e estava presente em seus questionamentos internos e absurdos. Era o mal 

existencial, o mal da não aceitação do lugar, do não pertencimento. Os trópicos foram sua 

direção, até que ele se deparara com outra rota: a causa religiosa de um homem negro e pobre. 

A solidão foi sentida também por D’Arrast em sua condição de estrangeiro solitário 

no Brasil, causada pela distância continental que ele provou, semelhante ao que Camus sentiu 

e descreveu no diário brasileiro sobre esta terra: “Tudo é criado aqui às custas de esforços 

desmedidos. A natureza sufoca o homem” (CAMUS, s/d, p. 95). O português55 , às vezes, parece 

soar familiar aos ouvidos de D’Arrast, e outras vezes não tão habitual, parecendo distante de 

sua realidade. O acolhimento do povo de Iguape lhe foi útil para suportar a sensação de solidão, 

este mal provocado pela separação entre o passado e o presente, exprimido pelo exílio do mar56. 

                                                           
54 Quando os moradores do barraco chegaram, encontraram D’Arrast de pé, encostado na parede dos fundos, de 

olhos fechados. No centro da peça, no lugar da fogueira, a pedra estava semienterrada, coberta de cinzas e terra. 

Todos se mantinham na soleira sem avançar e olhavam para D’Arrast em silêncio como se o interrogassem. Mas 

ele continuava calado. Então o irmão conduziu para junto da pedra o cozinheiro, que se deixou cair no chão.  

Também ele se sentou, fazendo sinal aos outros. A velha se juntou a ele, depois a moça daquela noite, mas ninguém 

olhava para D’Arrast. Eles estavam agachados em círculo em volta da pedra, silenciosos (CAMUS, 2018, p. 174). 
55 Ele não compreendia o que elas gritavam, embora acreditasse poder reconhecer a palavra em português que lhes 

diziam sem parar. [...] – Para a igreja, para a igreja (CAMUS, 2018, p. 173). 
56 Da viagem de Albert Camus para a América do Sul em 1949, por várias vezes ele escreve a respeito deste 

sentimento de tristeza, da ideia do suicídio: “Por duas vezes, idéia de suicido. Na segunda vez, sempre olhando 

para o mar, um terrível ardor me vem às têmporas. Acho que agora compreendo como a pessoa se mata.” Ele 

retratou nas linhas de seu diário, pensamentos estes de separação e exílio, que o mar pode representar: “Sempre 

apaziguei tudo no mar, e essa solidão infinita me faz bem por um momento, se bem que tenha a impressão de que 

esse mar hoje revolta todas as lágrimas do mundo. [...] O mar é assim, e é por isso que eu o amo. Chamamento à 

vida e convite à morte” (CAMUS, s/d, pp. 58-60, itálico nosso). 



61 
 

Como nos afirma André Maurois (1966, p. 375), “Prometeu, só êle, tornou-se deus e 

reina sobre a solidão dos homens”. Bem citado, pois o mito de Prometeu é o que rege o segundo 

ciclo da escrita camusiana, o da revolta, e neste vemos as manifestações em D’Arrast. 

D’Arrast sente também uma alegria tumultuada dentro de si. Ele goza do sentimento 

de pertencimento junto ao povo pobre. Nos barracos, ele é acolhido por pessoas de cultura 

miscigenada e amigáveis. Ele se sente feliz ao lado dos mais humildes, dos menos favorecidos 

da sociedade iguapense. Um de seus novos amigos, em um tom quase imperativo, convida-o a 

sentar entre eles para confraternizar a vida: 

 

D’Arrast, debout dans l’ombre, écoutait, sans rien voir, et le bruit des eaux 

s’emplissait d’un bonheur tumultueux. Les yeux fermés, il saluait joyeusement sa 

propre force, il saluait, une fois de plus, la vie qui recommençait. Au même instant, 

une détonation éclata qui semblait toute proche. Le frère s’écarta un peu du coq et se 

tournant à demi vers d’Arrast, sans le regarder, lui montra la place vide: « Assieds-toi 

avec nous. » (CAMUS, 1957, p. 185) 

 
D’Arrast, de pé na escuridão, ouvia, sem nada ver, e o ruído das águas o enchia de 

uma felicidade tumultuada. De olhos fechados, saudava alegremente sua própria 

força, saudava, uma vez mais, a vida que recomeçava. No mesmo instante, houve uma 

explosão que parecia muito próxima. O irmão afastou-se um pouco do cozinheiro e 

virando-se para D’Arrast, sem olhar para ele, mostrou-lhe o lugar vazio: - Sente-se 

conosco. (CAMUS, 2018, p. 174) 

 

Albert Camus pensou cuidadosamente em todo este enredo, desde a sua elaboração até 

a sua criação. Ao lermos e relermos as linhas desta obra, vamos verificando as interligações de 

ideias, de atos e de ações que convergem para os pensamentos camusianos: do ‘absurdo’ para 

a ‘revolta’, a partir do heroísmo corajoso de D’Arrast, o qual carrega a pedra, realizando um 

feito ‘absurdo’, já que ele não está ligado à ideia de crendice, uma vez que é ateu, (ou segundo 

Alfredo Bosi (2002, p. 153), “... o engenheiro que se declara agnóstico”), visto que essa 

promessa de carregar a pedra é uma obrigação absurda do promesseiro. Por achar absurda, 

D’Arrast toma a promessa para si e, em um ato de ‘revolta gratuita’, atira com todas as suas 

forças a pedra ao chão, no centro do barraco, dando um desfecho inesperado à promessa: 

De repente, arrancou a placa de cortiça das mãos que a seguravam e caminhou em 

direção à pedra. Fez sinal aos outros para que a erguessem e a carregou-a quase sem 

esforço. [...] Ligeiramente achatado sob o peso da pedra, com os ombros encolhidos, 

ofegante um pouco, olhava para baixo, ouvindo os soluços do cozinheiro. Em seguida 

movimentou-se por sua vez com um passo poderoso, percorreu sem vacilar o espaço 

que o separava da multidão, na extremidade da rua, e abriu passagem com firmeza 

entre as primeiras filas que se abriram diante dele. [...] Continuava, com o mesmo 

passo impetuoso, e a multidão abria caminho para ele até a igreja. Apesar do peso que 

começa a esmagar-lhe a cabeça e a nuca, viu a igreja e o andor que parecia esperá-lo 

no adro. Caminha em sua direção e já ultrapassara o centro da praça quando de modo 

brutal, sem saber por que, deu uma guinada para a esquerda, desviando-se do caminho 

da igreja, obrigando os romeiros a encará-lo. [...] Apressou o passo, chegou afinal à 



62 
 

pequena praça onde se erguia o barraco do cozinheiro, correu até lá, abriu a porta com 

um pontapé, e, com um único movimento, atirou a pedra no centro do cômodo, sobre 

a fogueira ainda em brasa. (CAMUS, 2018, pp. 172-173) 

 

A análise deste parágrafo acima é vista na crítica de Marcello Mathias (1975), quando 

ele expõe criticamente que: 

 

Ao colocar a pedra no interior da choça do indígena, D’Arrast não pretende substituir 

uma crença por outra, mas indicar que o primeiro altar da nossa fé deve ser a afirmação 

do amor à vida no que esta tem de igualmente universal e permanente. D’Arrast luta, 

como o indígena, contra o destino que lhes é comum, mas fá-lo talvez com maior 

humildade porque prescinde do auxílio dos deuses. (MATHIAS, 1975, pp. 99-100) 

 

D’Arrast, portanto, nunca será Sisyphe, pois a máxima camusiana do ensaio sobre o 

‘absurdo’ diz que “É preciso imaginar Sísifo feliz”. D’Arrast, por sua vez, e a princípio, não é 

feliz ao carregar a pedra e nem ao ver o outro tendo que fazer isso. Ele vai encontrar a felicidade 

ao se livrar da pedra. Depois disso sim, dizemos que “É preciso imaginar D’Arrast feliz”! Nesta 

ação voluntária e solidária, vista por todos os presentes na procissão, temos também uma 

demonstração de atitude engajada e até mesmo solitária, tendo em vista a ação de carregar 

sozinho a pedra milagrosa. Maria Espínola diz que o conceito de revolta em Albert Camus é 

uma transformação existencial que desencadeia uma ação: 

 

A revolta é entendida como algo vivido, como uma transformação existencial que nos 

leva a ação. Contudo, dividir o pensamento camusiano em duas fases não significa 

que sua obra seja fragmentada. Existe, sim uma unidade, onde os temas primordiais: 

a felicidade, o absurdo e a revolta, não são abandonados e a lucidez da consciência 

permanece. (ESPÍNOLA, 1998, p. 19) 

 

D’Arrast, revoltadamente, leva a pedra que cresce para a casa do promesseiro, 

encontrando ali a sua felicidade, que a ele pareceu estranha: « [...] il écouta montrer en lui le 

flot d’une joie obscure et haletante qu’il ne pouvait pas nommer »57 (CAMUS, 2017, p. 184). 

Arnaud Corbic (2003, p. 143) assegura que, para Camus, “être heureux, c’est se faire ainsi « 

pierre parmi les pierres ».” Para confirmarmos esta ideia sobre a felicidade que D’Arrast 

encontrara em Iguape, citaremos o que Fernando Gomes (2015) nos diz sobre isto: 

 

D’Arrast est le seul personnage camusien de L’Exil et le Royaume et, sans doute, de 

toute l'œuvre camusienne publiée de son vivant qui, à travers la solidarité, connaît la 

communion avec « l’autre » et atteint le bonheur dans la fraternité. [...] Ainsi, dans 

L’Exil et le Royaume, Camus nous offre diverses tonalités de la relation à l’autre, du 

difficile équilibre entre être solidaire ou solitaire. [...] D’Arrast dans « La Pierre qui 

pousse », semble faire exception. Cette nouvelle serait une touche finale lumineuse 

                                                           
57 [...] escutou subir dentro dele a onda de uma alegria obscura e ofegante cujo nome não conhecia (CAMUS, 

2018, p. 173). 
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d’un tableau manifestement obscur en ce qui concerne les relations humaines.58 

(GOMES, 2015, pp. 75-76) 

 

Albert Camus, descreve O Homem revoltado como alguém que sabe se colocar no 

lugar do outro. Segundo ele: 

 

O revoltado exige sem dúvidas uma certa liberdade para si mesmo; mas em nenhum 

caso, se for consequente, reivindicará o direito de destruir a existência e a liberdade 

do outro. Ele não humilha ninguém. A liberdade que reclama, ele a reivindica para 

todos; a que recusa, ele a proíbe para todos. Não se trata somente de escravo contra 

senhor, mas também de homem contra o mundo do senhor e do escravo, algo além, 

graças à revolta, da relação entre domínio e escravidão na história. (CAMUS, 2020, 

pp. 369-370) 

 

O episódio da viagem de Albert Camus a Iguape lhe rendera este tão brilhante e 

enigmático conto, o qual conversa com o seu Diário de viagem e com os ciclos presentes nas 

narrativas camusianas. O conto e o diário se completam e chegam a um resultado final 

contemplativo: A história de D’Arrast. As atitudes de D’Arrast enaltecem a solidariedade e a 

fraternidade humana e é exatamente neste ponto que a história se torna universal. Vicente 

Barreto (s/d., p. 158), alega que “Existe a verdade da felicidade, mas também existe a verdade 

da solidariedade humana. [...] Lutar para ser feliz pessoalmente sem, no entanto, ignorar a 

infelicidade dos outros homens”. 

Diante do que foi exposto acima, constatamos que não é em Janine, La Femme 

adultère (A mulher adúltera) ou mesmo em Jonas ou l’artiste au travail (Jonas, ou artista 

trabalhando) que termina O Exílio e o Reino, mas sim em “La Pierre qui pousse” (A pedra que 

cresce). É neste conto que a solidariedade humana aflora, mesmo que ela apareça antes, nos 

ensaios literários de L’Été (Verão): 

Au cœur le plus sombre de l’histoire, les sur hommes de Prométhée, sans cesser leur 

dur métier, garderont un regard sur la terre, et sur l’herbe inlassable. Le héros enchaîné 

maintient dans la foudre et le tonnerre divins sa foi tranquille en l’homme. C’est ainsi 

qu’il est plus dur que son rocher et plus patient que son vautour. Mieux que la révolte 

contre les dieux, c’est cette longue obstination qui a du sens pour nous. Et cette 

admirable volonté de ne rien séparer ni exclure qui a toujours réconcilié et réconciliera 

encore le cœur douloureux des hommes et les printemps du monde.59 (CAMUS, 1982, 

p. 124) 

                                                           
58 D’Arrast é o único personagem camusiano de O Exílio e Reino e, sem dúvida, em toda a obra camusiana 

publicada durante sua vida que, através da solidariedade, encontra a comunhão com o ‘outro’ e atinge a felicidade 

na fraternidade. [...] Assim, no O Exílio e o Reino, Camus nos oferece diversas tonalidades da relação para com o 

outro, do difícil equilíbrio entre ser solidário ou solitário. [...] D’Arrast parece ser uma exceção em ‘A pedra que 

cresce’. Este conto seria um toque final brilhante para um quadro visivelmente obscuro das relações humanas 

(GOMES, 2015, pp. 75-76, tradução nossa). 
59 No coração mais sombrio da história, os homens de Prometeu, sem interromper seu penoso ofício, conservarão 

um olhar sobre a terra e sobre a relva incansável o herói acorrentado, mesmo sobre o raio e o trovão divinos, 

mantém inabalável sua fé no homem. Assim, ele é mais duro que sua rocha, mais paciente que seu abutre. Melhor 

do que a revolta contra os deuses, é essa longa obstinação que faz sentido para nós; e essa admirável vontade de 
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Martin Rodan, em seu livro ‘Camus et l’antiquité’, confirma o que falamos aqui sobre 

A pedra que cresce e sobre as ações encontradas no conjunto do O Exílio e o Reino: 

 
« La Pierre qui pousse » est la dernière nouvelle du recueil L’Exil et le Royaume. 

Cette nouvelle exprime nettement les niveaux réaliste et mythique propres à l’écriture 

de Camus. « La Pierre qui pousse » est à la fois un simple récit et un mythe ambigu. 

[...] Car ne vous y trompons pas, la ville d’Iguape perdue au milieu des forêts vierges 

brésilienne que vient de visiter l’ingénieur D’Arrast, est aussi une ville mythique ; elle 

compte parmi ses habitants un Dionysos, une Diane, des nymphes et des satyres, un 

Socrate et un Jésus enfin.60 (RODAN, 2014, p. 229) 

 

Existe, portanto, a possibilidade de entendermos – partindo dos ciclos do absurdo à 

revolta e posteriormente da revolta para um ‘possível terceiro ciclo’, que seria o do amor, e 

pelas linhas deste conto brasileiro de A pedra que cresce – as nítidas evidências entrelaçadas 

nessa narrativa de O Exílio e Reino, como sendo este livro o resultado completo da obra 

camusiana, pois ao fazermos uma análise criteriosa e literária das ideias de Albert Camus, na 

mesma obra ficcional acima, os três ciclos se revelam ao longo das páginas, pois nessa escrita 

dos ciclos, “Cabe ao leitor atento desentranhar os fios das ligações aparentemente invisíveis a 

fazer as conexões.” (NINA, 2007, p. 48) 

 

  

                                                           
não separar nem excluir nada que sempre reconciliou e reconciliará o coração dolorido dos homens e as primaveras 

do mundo (CAMUS, 1979, p. 96). 
60 “A pedra que cresce” é o último conto da coletânea de O Exílio e o Reino. Este conto exprime distintamente os 

níveis realistas e místicos próprios para a escrita de Camus. “A pedra que cresce” é, ao mesmo tempo, uma simples 

narrativa e um mito ambíguo. [...] Pois não se enganem, a cidade de Iguape, perdida no meio das florestas virgens 

brasileiras que o engenheiro D’Arrast acaba de visitar, é também uma cidade mística. Ela possui entre seus 

habitantes um Dionísio, uma Diane, umas ninfas e uns sátiros, um Sócrates e até um Jesus (RODAN, 2014, p. 229, 

tradução nossa). 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 DIÁRIO DE VIAGEM: O Brasil visto por um pied-noir61, presença e 

percepções. 

 

Diário de viagem é aceito como uma representação da escrita, do legado e das 

lembranças de Albert Camus, são lembranças das terras americanas em que Camus esteve em 

sua primeira viagem no ano de 1946, na América do Norte, e da segunda viagem à América do 

Sul, em 1949. Quando lemos o Carnets II, escrito entre janeiro de 1942 e março de 1951, 

podemos ver uma das primeiras anotações de Camus sobre a viagem realizada na parte sul do 

continente americano: « Juillet 49. Voir Journal Amérique du Sud, Juin à Août 1949 »62 

(CAMUS, 1964, p. 275). 

Albert Camus, a partir das linhas acima, direciona o leitor à segunda parte do seu 

Diário de viagem, sobre a América do Sul, no ano de 1949. É lá que encontraremos as relevantes 

anotações desta viagem cultural. Diário de viagem é uma obra de gênero confessional e de 

caráter híbrido, pois mescla narrativa jornalística e literária, por isso são aceitáveis a 

subjetividade, o uso de adjetivos e as expressões e impressões íntimas relacionadas aos fatos 

narrados. Nele, encontramos também as anotações particulares de Camus sobre o conto A pedra 

que cresce. Essa é a razão de defendermos que este conto fora gerado aqui, em solo brasileiro, 

tendo em vista o espaço presente no conto e o tempo de sua criação. 

Susan Sontag (2020) nos relatará sobre o projeto da escrita do diário, e nessa ideia 

surge a exemplo o do Diário de viagem, do próprio Albert Camus: 

 

O diário é onde o escritor é heroico para si mesmo. Ele existe ali exclusivamente como 

um ser que percebe, sofre e luta. É por isso que todos os comentários pessoais de 

Camus nos Cadernos são de natureza tão impessoal e excluem os eventos e as pessoas 

de sua vida por completo. Camus escreve sobre si mesmo apenas como um solitário 

– leitor, espectador, adorador do sol e do mar, caminhante pelo mundo, sempre 

solitário. Nisso ele está sendo, em grande medida, o escritor. A solitude é a metáfora 

indispensável da consciência do escritor modernos, não só para os desajustados 

emocionais confessos como Pavese, mas mesmo para um homem tão sociável e 

socialmente consciencioso como Camus. (SONTAG, 2020, p. 86)  

   

                                                           
61 Pé-preto, era o apelido dado aos comandantes que trabalhavam nos navios, sobretudo aos argelinos, porque eles 

caminhavam de pés descalços sobre as ruas cobertas de carvões no cais. Termo também designado aos franceses 

de origem europeias instalados na África do Norte e, mas praticamente na Argélia, até a independência em 1962 

(LAMBRECHTS, 2004, p. 1208).  
62 “Julho 49. Ver Diário América do Sul, Junho a Agosto 1949” (CAMUS, 1964, p. 275, tradução nossa). 
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Segundo Horácio González, “O Brasil será para Camus este contraste entre as 

cerimônias dos homens [a macumba, o candomblé, a procissão] e o assédio ensurdecedor da 

natureza [em Iguape]” (GONZÁLEZ, 1983, p. 104, acréscimo nosso). Conforme a 

pesquisadora Cleone Rodrigues (2018b, p. 27), “os grandes espaços abertos e iluminados são 

para Camus o símbolo da felicidade, da plenitude, e corresponderiam em sua obra ao reino. 

Enquanto que os espaços limitados, fechados, obscuros, representariam a vivência negativa, a 

coação, o exílio.” 

O Diário de viagem é parte de um pensamento ético e moral de um prestigiado escritor 

francês com uma carreira literária sólida. Um laureado Nobel de literatura, que se tornaria em 

1957, que revela a realidade brasileira da primeira metade do século XX: 

 

Camus s’avise de lier au voyage l’idée d’un message de solidarité puis, à partir de 

1946, d’associer voyage et mission culturelle. C’est en mars 1946, en effet, que Camus 

fit, pour la première fois, un voyage dans un cadre culturel, en se rendant aux États-

Unis. Le voyage de Camus en Amérique du Sud (juin-août 1949) ressortit au même 

genre.63 (BARTFELD, 1995, p. 5) 

 

 

Em um artigo de quatro páginas no Dictionnaire Albert Camus, no verbete 

JOURNAUX DE VOYAGE, há descrição das duas viagens que Camus fizera ao continente 

Americano, e que foram descritas em suas cadernetas, datadas de julho e agosto de 1949. 

Descrições essas que se tornaram a sua publicação póstuma:  Diário de viagem: 

 

Le journal de voyage Amérique du sud se propose dès le départ, « sans rien dire 

d’intime », de rien oublier « des événements de la journée. » De fait, tenu 

régulièrement, il jouera un rôle plus important que prévu. Non seulement il offrira une 

relation précise des événements qui composent ce voyage, mais il tiendra lieu, pour 

l’auteur et malgré lui peut-être, de confident intime, lui permettant de soulager son 

coeur des mille irritations qu’il connut alors et que son rôle officiel, autant que sa 

gentillesse naturelle, l’obligeaient à masquer. Rappelons que le voyage en Amérique 

du Sud tout comme celui en Amérique du Nord étaient des voyages officiels, organisés 

par le Quai d’Orsay. Simplement, en 1949, Camus était beaucoup plus connu, surtout 

en Amérique du Sud, et les Services culturels français abusèrent de l’extrême faveur 

dont il jouissait pour lui imposer un programme de conférences des plus chargés. C’est 

ainsi que tout au long de son parcours des salles archicombles (le public francophone 

était nombreux à l’époque) témoignent sans doute de l’intérêt que suscite le 

prestigieux écrivain mais vont contribuer peu à peu à son épuisement.64 (GUÉRIN, 

2009, p. 450) 

                                                           
63 Camus ousa vincular a viagem à ideia de uma mensagem de solidariedade pois, a partir de 1946, quer combinar 

viagem e missão cultural. Foi em março de 1946 que, de fato, Camus viajou para um cenário cultural pela primeira 

vez, a caminho dos Estados Unidos. A viagem de Camus na América do Sul (julho-agosto de 1949) aparece nesta 

mesma proposta (BARTFELD, 1995, p. 5, tradução nossa). 
64 O diário de viagem na América do Sul se propõe desde o começo a “não dizer nada íntimo” e não esquecer 

nenhum dos “acontecimentos do dia”. Na verdade, com registros constantes, ele terá um papel mais importante do 

que o previsto. Ele não somente oferecerá uma relação precisa dos acontecimentos que compõem essa viagem, 

mas terá também o papel de confidente íntimo para o autor, talvez contra sua vontade, permitindo a ele aliviar o 
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Diário de viagem é, sem dúvidas, um testamento camusiano que merece ser analisado, 

por trazer em suas páginas verídicas percepções de teor crítico e impressões plurais que este 

escritor francês tivera sobre o Brasil. Essa sua experiência fora anotada primeiro em suas 

cadernetas e, posteriormente publicadas em seu Diário de viagem. Há também registros de suas 

viagens nas cartas que enviara a Maria Casarès, sua amante; e nas cartas que trocara com seu 

amigo René Char, poeta e crítico francês. “A carta é um texto feito para outro: se ela se refere 

ao ‘processo de criação’, o faz procurando inserir o outro nesse processo. Assim, trata-se de um 

manuscrito com um lugar determinado para o leitor” (PINO; ZULAR, 2007, p. 134). 

À Maria Casarès, atriz francesa de origem espanhola, Albert Camus escrevera estando 

a bordo do Campane, antes mesmo de desembarcar no porto do Rio de Janeiro em 15 de julho 

de 1949. Foram dez cartas e dois telegramas enviados a ela, antes de ele retornar à França de 

avião, no dia 31 de agosto daquele ano. Camus descreve a Casarès a sua experiência em mares 

brasileiros, descrevendo as suas primeiras percepções sobre esta terra longínqua. Em uma das 

cartas, datada de 17 de julho (domingo), relata à amada sobre essa terra sul-americana: 

 

Mais il vaut mieux que je te donne les détails que tu me demandais. Nous sommes 

arrivés vendredi à l’aube. La baie était merveilleuse. Je t’épargne les descriptions que 

tu trouveras dans mon journal [...] le Brésil ressemble de ce point de vue à tous les 

pays [...] Dès le débarquement, le tourbillon. Je note au hasard : déjeuner avec un 

écrivain dont le prénom est Annibal65, réception d’après-midi avec un traducteur de 

Molière [...] J’ai horreur de cette vie et c’est la dernière fois qu’on m’y prendra [...] 

Pour le reste, il y a la ville, resserrée entre les montagnes et la baie, grouillante à 

certains moments, languissante à d’autres. Les nuits sont belles. Le long de la baie, 

pendant des kilomètres les amoureux sont assis sur les parapets. Je les regarde 

quelquefois.66(CAMUS; CASARÈS, 2019, p. 147) 

 

                                                           
coração das milhares de irritações pelas quais passou e que seu papel oficial (bem como sua gentileza natural) o 

obrigavam a disfarçar. Lembremos que a viagem para a América do Sul, bem como para a América do Norte, eram 

viagens oficiais organizadas pelo Quai d’Orsay. De forma mais simples, em 1949, Camus era muito mais 

conhecido, sobretudo na América do Sul, e os serviços culturais franceses abusaram da boa disposição do autor 

para com eles para impor uma programação de conferências muito pesada. Assim, seu longo percurso em salas de 

conferência lotadas (o público francófono era numeroso naquela época) sem dúvida testemunha o interesse que o 

prestigioso escritor suscitava, mas contribuiu pouco a pouco para o seu esgotamento (GUÉRIN, 2009, p. 450). 
65 O autor brasileiro Aníbal Machado (1894-1964). 
66 Mas, é melhor que eu te dê os detalhes que tu me pediste. Nós chegamos sexta-feira, ao amanhecer. A baía 

estava maravilhosa. Eu vou te poupar das descrições, que tu encontrarás no meu diário [...] O Brasil parece, nesse 

aspecto, com todos os países [...]. Desde o desembarque, o turbilhão. Eu anoto ao acaso: almoço com um escritor, 

cujo primeiro nome é Annibal, recepção à tarde com um tradutor de Molière [...]. Eu tenho horror dessa vida e é a 

última vez que eles me pegam para isso [...]. No mais, há a cidade, é espremida entre as montanhas e a baía, 

fervilhante em alguns momentos, lânguida em outros. As noites são belas. Ao longo da baía, por quilômetros, 

vemos os namorados sentados nos parapeitos. Eu às vezes os observo (CAMUS; CASARÈS, 2019, p. 147, 

tradução nossa). 
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As percepções que Albert Camus teve do Brasil foram inúmeras. A sua primeira 

imagem impactante foi a das favelas, que contrastavam socialmente com os lugares luxuosos 

visitados por ele: 

O contraste mais impressionante é fornecido pela ostentação de luxo dos palácios e 

dos prédios modernos, com as favelas, às vezes a cem metros do luxo, agarradas ao 

flanco dos morros, sem água nem luz, onde vive uma população miserável negra e 

branca. As mulheres vão buscar água no sopé dos morros, onde fazem fila, e trazem 

de volta sua provisão em latas de alumínio que carregam na cabeça como as mulheres 

kabyles. Enquanto esperam, passam diante delas, numa fileira ininterrupta, os animais 

niquelados e silenciosos da indústria automobilística americana. Nunca o luxo e a 

miséria me pareceram tão insolentemente mesclados. É bem verdade que, segundo 

um dos meus companheiros, “pelo menos, eles se divertem muito.” (CAMUS, s/d, pp. 

75-76). 

 

Albert Camus também relata em seu diário a situação caótica do trânsito no Brasil. Ele 

mesmo presenciou um atropelamento: “Os motoristas brasileiros ou são alegres loucos ou frios 

sádicos. A confusão e a anarquia deste trânsito só são compensadas por uma lei: chegar 

primeiro, custe o que custar” (Op. cit., s/d, p.75). E os relatos seguem, sob o olhar atento deste 

intelectual viajante: 

 

Pegamos um trem suburbano. Meier. Todos os Santos. Madeidura*. [...] Compreendo 

melhor o Rio assim, melhor que em Copacabana [...]. Na volta, numa lotaçao, espécie 

de táxi coletivo, assistimos a um dos inúmeros acidentes provocados pelo trânsito 

inverossímil. Um pobre velho negro mal embrenhado numa avenida rutilante de luzes 

é colhido por um ônibus, que o lança dez metros à frente, corno uma bola de tênis, 

contorna-o e foge. Isto se deve à estúpida lei de flagrante delito, segundo a qual o 

motorista teria sido levado à prisão. Portanto, ele foge, não há mais flagrante delito e 

não será preso. O velho negro fica lá. sem que ninguém o levante. Mas o impacto teria 

matado um boi. Descubro, mais tarde, que será colocado sobre ele um lençol branco, 

em que o sangue se irá espalhando, com velas acesas ao redor, e o trânsito continuará 

à sua volta, contornando-o, somente, até que cheguem as autoridades para a 

reconstituição. (CAMUS., s/d, p. 98). 

 

O crítico e jornalista italiano Alessandro Porro, em um artigo na coluna Prosa & 

Verso67 do jornal carioca O Globo, datado de 29 de março de 1997, afirma categoricamente que 

o “Mau humor marca o diário da viagem de Camus”. Leiamos a seguir um trecho sobre essa 

concisa crítica: 

 

Quando os editores franceses decidiram publicar os curiosos carnets, tiveram que 

enfrentar dois tipos de problemas: o primeiro era representado pela exigüidade do 

manuscrito. O segundo era de oportunidade editorial. [...] O primeiro obstáculo foi 

contornado com a decisão da casa Gallimard de unir às notas sobre a América Latina, 

outras, também inéditas, que Camus havia escrito durante uma outra viagem, aos 

Estados Unidos, realizada pelo escritor em 1946. Resolvido assim o problema da 

                                                           
67 O Prosa & Verso foi criado na década de 1990 e traz uma linha editorial bastante diferente dos demais. Apresenta 

uma abordagem menos acadêmica e mais jornalística do fato literário. Há pouco espaço para a poesia e um enfoque 

mais demorado sobre a prosa. (NINA, 2007, p.72) 
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consciência física do diário, permanecia aberto o da conveniência literária. (PORRO, 

1997, p. 3, itálico nosso) 

 

O Diário de viagem de Albert Camus, portanto, sofreu uma certa resistência para ser 

publicado pela editora Gallimard. Alessandro Porro nos afirma ainda que, pelo diário, Camus 

demonstra preocupações com a sua saúde, pois esta estava debilitada há algum tempo, o que 

causava nele uma certa inquietação: 

 
“Cansado de anotar insignificâncias”, escreve Camus no dia 2 de agosto, durante um 

voo entre Rio e São Paulo. Incrível, mas talvez tenha sido este apontamento à primeira 

vista inócuo que convenceu os editores franceses da oportunidade de publicar os 

Carnets. Pela primeira vez se oferecia aos leitores um Camus trivial, terra-a-terra, 

mergulhado por motivos da agenda no mar profundo das “insignificâncias”, longe da 

sobriedade de sua escritura clássica, sempre preocupada com os destinos do homem. 

Descobre-se no “Diário de viagem” até um Camus que faz sorrir, quando se deixa 

falar dos motoristas do Rio: “Ou são alegres loucos ou frios sádicos. A confusão e a 

anarquia deste trânsito só são compensando por uma lei: chegar primeiro custe o que 

custar.” (PORRO, 1997, p. 3) 

 

Logo, Porro confirma que o Diário de viagem de Albert Camus traz confissões sobre 

os pensamentos, acontecimentos e saúde de Camus: 

 
Este “Diário” mostra um lado secreto do escritor e parece explicar, sem que Camus 

chegue a uma confissão aberta, os motivos de sua profunda depressão: a saída do 

partindo comunista, a briga com Sartre, a revolta da Argélia, onde nasceu e o fim de 

seu casamento transformam o autor de “A peste” num monumento vivo ao 

pessimismo. No navio, entre a França e o Brasil, Camus pensa seriamente em acabar 

com tudo, E, pouco antes de deixar o Rio, em agosto, anota: “O que me pareceu muito 

claramente, ontem, é que desejaria morrer.” (PORRO, 1997, p. 3) 

 

Desde que Camus saiu do porto de Marseille, no navio Campane, em direção ao Brasil, 

ele já tinha em mente o valor memorial que suas anotações em um diário lhe renderiam. No 

Brasil, Camus realiza uma série de viagens, com visitas, estadias e anotações de dia e de noite, 

até mesmo no avião que tomou para ir ao Recife, e no carro rumo ao litoral sul paulista, onde 

ele pegaria uma barcaça para atravessar o rio Ribeira em direção a Iguape. Visitou também a 

praia de Itapuã, em Salvador, onde encontrou um pequeno grupo de franceses; foi ao 

Corcovado, no Rio de Janeiro; em Teresópolis, e em igrejas em estilo barroco no Nordeste. 

Camus, no Brasil, foi levado a assistir a montagem de um ato de sua peça Calígula68, 

pelo TEN (Teatro Experimental do Negro), dirigido por Abdias do Nascimento. Sobre esta 

                                                           
68 Encontramos no Suplemento de “A MANHÃ” Letras e Artes, datado do dia 24-7-1949, Ano 3.° N.°132 nas 

páginas 4 e 14, uma tradução livre de Agostinho Olavo, intitulada TEATRO DE CAMUS  (Dois trechos da peça 

“Calígula”, em que Albert Camus apresenta a tese do herói absurdo.) Em outra reportagem também, do mesmo 

suplemento jornalístico, encontraremos uma outra matéria intitulada, “Homenagem do Teatro Experimental do 

Negro no Ginástico”, no dia 26 de julho às 21 horas. Apresentação do ensaio do primeiro ato da peça “Calígula”, 
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visita, lemos no Diário de viagem, (s/d, p. 77) o seguinte registro: “[...] os jovens de um grupo 

negro que querem montar Calígula e com quem me comprometo a trabalhar”.  

Na página 3 do Diário do Pernambuco, do dia 23 de julho de 1949, saía a seguinte 

manchete: “Um espetáculo tipicamente popular para Albert Camus: “O Bumba-meu-boi” de 

Babynho Salgado e o Xangô, de Pae Apolinário, no terreiro de Apipucos”. A reportagem 

narraria as contemplações de Albert Camus sobre a apresentação cultural de um Maracatu em 

Recife, a qual Camus irá registrar no seu diário como “uma macumba-chique” e um muito bem 

encenado Bumba-Meu-Boi. Bomba-menboi, assim ele pôs na sua grafia original no Diário de 

viagem, descrevendo-o como “uma espécie de balé grotesco, dançado por máscaras e figuras 

totêmicas, sobre um tema que é sempre o mesmo: a matança do boi”. 

Sobre o ato receptivo que teve no Recife, por parte de alguns intelectuais, Vieira (2014) 

relata que: 

 
No dia 21 de julho de 1949, muitos recifenses - a exemplo de Ariano Suassuna, Tales 

Ramalho, Duarte Neto, José Laurênio de Melo, Guerra de Holanda, Antônio Pinto de 

Medeiros, Genivaldo Wanderley, Carlos Frederico Maciel e Gastão de Holanda - 

acorreram ao Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife. O que os movia naquela 

noite era a anunciada palestra “Roman et révolte” (“Romance e revolta”). (VIEIRA, 

2014, p. 28) 

 

3.2 Elos literários entre o Diário e o Conto 

 

Entendemos que existem relações intertextuais e de gênese neste trabalho de literatura 

comparada, que parte do gênero textual e autobiográfico, que é o Diário de viagem para o conto 

A pedra que cresce. O diário é formado por textos narrados em primeira pessoa; pois é um 

gênero de texto pessoal em que a pessoa relata suas experiências, vivências, ideias, opiniões, 

desejos, sentimentos, assim como acontecimentos e fatos do seu cotidiano: 

 
Para que um texto faça parte de um gênero literário como ‘literatura de viagem’, que 

se dê o deslocamento físico do autor por um ambiente, ou espaço geográfico, dentro 

de um período de tempo determinado do qual decorre a produção de uma narrativa 

fruto do que lá foi observado e ‘vivido’ (AMARAL, 2003, s/p). 

 

O conto místico brasileiro de Albert Camus, por sua vez, também foi elaborado a partir 

de suas experiências pelas viagens por esta terra, anteriormente, registradas em seu Diário de 

viagem e, que Ilka Leite, nos dirá que: [...] o diário de viagem é a peça chave da viagem na 

                                                           
da autoria de Albert Camus, figurando o sr. Abdias Nascimento no papel principal. In: Itinerário de Camus no 

Brasil. Suplemento de “A MANHÃ” Letras e Artes, Domingo, 7-8-1949, Ano 3° - N.º 133, p. 5. 
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construção da identidade do autor como viajante. Identidade que se constrói da viagem ao texto. 

Pode-se incluir também como parte dela o suposto leitor, fonte de inspiração e alvo principal 

da representação literária (LEITE, 1996, p. 26). Cécil Meira (1974) nos esclarece abaixo sobre 

o valor do Conto e sobre a dificuldade de sua criação: 

 
O Conto, por ser o mais restrito dos três processos [romance, novela e conto], é por 

isso o de mais difícil emprego. Geralmente o contista deve ter apuradas qualidades de 

síntese, profunda observação do ambiente, a par de uma grande sensibilidade, que lhe 

dê energia para escrever, em lances rápidos e fortes, cenas que exigiriam uma longa 

exposição sobre elas. (MEIRA, 1974, pp. 228-229) 

 

Uma definição exata desse gênero textual, Conto, será apresentada minuciosamente 

por Nádia Battella Gotlib (1985) em seu livro ‘Teoria do Conto’, no qual a mesma irá nos 

apresentar muito bem as várias facetas literárias encontradas nesse tipo de texto, com 

características de curtas narrativas. Pois entendemos que o conto, apresenta, uma estrutura 

composta de significações, sendo que ele comporta um único eixo narrativo, com tempo, 

espaço, personagens e ações limitadas. 

Vejamos a seguir o que nos diz Nádia Gotlib, sobre este gênero literário, quando faz a 

seguinte pergunta, O Conto: relato de um acontecimento? falso ou verdadeiro? 

 

O contar (do latim computare) uma estória, em princípio, oralmente, evolui para o 

registrar as estórias, por escrito. Mas o contar não é simplesmente um relatar 

acontecimentos ou ações. Pois relatar implica que o acontecido seja trazido outra vez, 

isto é: re (outra vez) mais latum (trazido), que vem de fero (eu trago). Por vezes é 

trazido outra vez por alguém que ou foi testemunha ou teve notícia do acontecido. O 

conto, no entanto, não se refere só ao acontecido. Não tem compromisso com o evento 

real. Nele, realidade e ficção não têm limites precisos. Um relato, copia-se; um conto, 

inventa-se, afirma Raúl Castagnino. A esta altura, não importa averiguar se há verdade 

ou falsidade: o que existe é já a ficção, a arte de inventar um modo de se representar 

algo. Há, naturalmente, graus de proximidade ou afastamento do real. Há textos que 

têm intenção de registrar com mais fidelidade a realidade nossa (GOTLIB, 1985, p. 

12, itálico da autora). 

 

No Diário de viagem surgem impressões daquela viagem de cunho cultural realizada 

por Camus no ano de 1949, entre os meses de julho e agosto, por quatro países da América do 

Sul: Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Os registros feitos desta viagem serviriam para o 

surgimento, anos depois, desta joia literária: o conto A pedra que cresce. Este conto é a 

representação do pensamento existencial camusiano, figurado pelo ateu D’Arrast e o negro 

sincretista. O conto ganha notoriedade no ano em que Albert Camus recebe o Nobel de 

Literatura, em 1957, três anos antes de sua morte, sendo um dos contos presentes na obra O 

Exílio e o Reino. Este livro é a obra síntese do pensamento camusiano.  
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O Exílio e o Reino apresenta dois ciclos camusianos: absurdo e revolta. Logo, o 

pensamento filosófico e literário de Albert Camus estão presentes na obra. Assim, “L’esthétique 

de Camus est une charnière entre sa pensée philosophique et son oeuvre romanesque et 

dramatique. Inspirée par la révolte, elle donne ses directives à la création artistique”69 (LUPPÉ, 

1952, p. 59). 

Alfredo Bosi, continua em seu livro de ensaios sua crítica sobre o conto brasileiro de 

camusiano e comenta sobre o elo literário entre o diário e o conto de Camus, no capítulo Camus 

e a festa do Bom Jesus. Neste, Bosi descreve ainda o pensamento existencial camusiano:   

 
O pensamento existencial de Camus já construíra, como se sabe, um discurso 

articulado em torno desses conceitos-chaves: o absurdo e a gratuidade. O absurdo da 

condição humana finita e a gratuidade dos projetos individuais. Entretanto, na medida 

em que ambos, absurdo e gratuidade, são componentes intrínsecos da passagem do 

homem sobre a Terra, deixam de ser barreiras intransponíveis ao pensamento e 

assumem paradoxalmente o estatuto de vias de acesso à compreensão da existência. 

(BOSI, 2002, p. 152) 

 

A viagem de cunho cultural e, de certo modo, político e ideológico de Camus foi 

organizada por Roger Seydoux70. Ele trouxe o francês ao Brasil e o levou a outros três países 

da América do Sul, para uma série de incansáveis conferências, entrevistas, debates e palestras 

sobre aquele momento pelo qual a Europa e o mundo estavam passando: o pós-guerra. 

Ao analisarmos as questões religiosas brasileiras e os sincretismos descritos no Diário 

de viagem, entendemos que os relatos do viajante se voltam para uma questão importante, que 

é a fé e a crença do brasileiro. Foi Camus a fiel testemunha de tudo que escrevera, pois esteve 

presente nas manifestações que viriam a ser retratadas mais tarde no seu conto brasileiro. Albert 

Camus, entre os anos de 1935 e 1936, quando ainda morava em Argel, na Argélia, escreveu 

sobre “testemunho” no seu primeiro livro ‘L’Envers et L’Endroit’ (O Avesso e O Direito):  

 

Regulando a questão do seu valor literário, posso confessar que, com efeito, o valor 

de testemunho deste livrinho (L’Envers et L’Endroit) é, para mim, considerável. Digo 

bem para mim porque é perante mim que ele testemunha, é de mim que exige uma 

fidelidade cuja profundeza e dificuldade sou o único a conhecer. (CAMUS, 2007, p. 

11) 

 

                                                           
69 “A estética de Camus é uma dobradiça entre seu pensamento filosófico e sua obra romanesca e dramática. 

Inspirada pela revolta, ela dá suas diretrizes para a criação artística” (LUPPÉ, 1952, p. 59, tradução nossa). 
70 Roger Seydoux, membro da Direção Geral das Relações Culturais no Quai d’Orsay, propôs-lhe uma turnê pela 

América do Sul. O escritor poderia fazer cinco conferências. Camus sugere duas, uma “sobre a crise espiritual do 

mundo contemporâneo (Os embaraços da violência ou Nós assassinos) e uma conferência, esta literária, sobre o 

romance, que poderíamos chamar: Romance e revolta” (TODD, 1998, p. 509). 
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Toda a trama em A pedra que cresce, como já sabemos, se passa na cidade litorânea 

de Iguape, no estado de São Paulo. Esta narrativa, segundo Roger Quilliot (1967, p. 2064), 

aparece como “un récit-mythe qui fait naître la fraternité de la solitude”71. 

O personagem principal desta trama, D’Arrast, ao chegar a Iguape, após uma longa e 

desgastante viagem de mais de 300 quilômetros, partindo da cidade de São Paulo, em um 

automóvel conduzido pelo chauffeur Sócrates, se apresenta como um homem “sem Igreja”, 

“sem “nada” (CAMUS, 2018, p. 165), bem distinto da população local, que se dividia entre as 

religiões presentes na cidade. Roger Quilliot (1967) revela que Albert Camus tinha em mente 

um outro nome para o herói deste conto, assim como também havia pensado em outro desfecho 

para esta sua trama brasileira. Partindo dos manuscritos encontrados em La Pléiade, lemos que: 

 
Camus écrit sa nouvelle avec tous ces éléments. Il rédige un premier manuscrit, sur 

feuillets détachables où le visiteur s’appelait Ferrand. Dans un second manuscrit, sur 

cahier blanc, il supprime les scènes qui se doublent, comme la danse des hommes. Du 

second manuscrit au second état dactylographié, il gomme quelques détails 

secondaires (il renonce à l’appellation de « père des saints » pour le chef des danses) 

et détache le personnage du coq. Pour le reste, ses corrections seront essentiellement  

de style, comme on en pourra juger d’après les nombreuses variantes extraites du 

second manuscript (1955).72 (CAMUS, 1967, p. 2065)  

 

 

Ao falarmos sobre Crítica Genética73 e de sua finalidade, vemos que ela é um campo 

teórico-metodológico que tem como objetivo reconstruir a história74do texto em estado 

nascente. Buscaremos encontrar por meio dessa crítica os segredos da criação de “La Pierre qui 

pousse”, comparando-o com o Journaux de voyage. Isto é válido porque “a crítica genética 

francesa considera que o objeto da disciplina está ligado à reconstrução do processo de criação, 

ou seja, a uma ordenação cronológica das etapas de escritura” (PINO; ZULAR, 2007, p. 146).  

                                                           
71 Uma narrativa-mito que faz nascer a fraternidade da solidão (CAMUS, 1967, p. 2064, tradução nossa). 
72 Camus escreve sua novela com todos estes elementos. Ele redige um primeiro manuscrito em folhas destacáveis, 

nas quais o visitante se chamava Ferrand. Em um segundo manuscrito, em um caderno branco, ele suprime as 

cenas que estão duplicadas, como a dança dos homens. Do segundo manuscrito à datilografado ele apaga alguns 

detalhes secundários (ele abandona o termo « père des saints » [pai dos santos] por chefe das danças) e destaca o 

personagem do cozinheiro. No mais, suas correções serão essencialmente de estilo, como se pode julgar pelo 

grande número de variantes extraídas do segundo manuscrito (1955), (CAMUS, 1967, p. 2065, tradução e 

acréscimo nosso). 
73 No Brasil, a crítica genética encontra na década de oitenta a figura de Philippe Willemart como primeira e 

principal manifestação. A partir da orientação de Jean Bellemin-Noël em sua noção de “inconsciência do texto” 

(1972), Willemar traçou uma relação entre psicanálise e os estudos genéticos, buscando verificar como se dá o 

funcionamento da literatura no espaço do manuscrito enquanto “privilegiado para estudar o funcionamento do 

inconsciente”. PINO, Claudia; ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever: uma introdução crítica à crítica 

genética. São Paulo. Martins Fontes, 2007, p. 13. 
74 A história da literatura é um processo de recepção e produção estética que se realiza na atualização dos textos 

literários por parte do leitor que o recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles 

reflete (JAUSS, 1994, p. 25). 
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Olivier Todd, na biografia camusiana, fala sobre o conto A pedra que cresce: “Camus 

jamais irá redigir um texto tão próximo das sugestões do inconsciente e perfilar dessa maneira 

frases que derrubam as barreiras da lógica” (TODD, 1998, p. 515). 

Não pretendemos fazer uma análise dos manuscritos do conto A pedra que cresce, pois 

não tivemos acesso direto aos rascunhos75 originais em língua francesa, e nem mesmo às 

versões manuscritas ou datilografadas desta obra. O objetivo desta crítica genética “é o 

movimento evocado pela materialidade dos documentos” (PINO; ZULAR, 2007, p. 102). Aliás, 

a grande maioria dos manuscritos de Albert Camus podem ser consultados no CDAC (Centre 

de Documentation Albert Camus) da biblioteca pública francesa Les Méjanes em Aix-en-

Provence.76  

3.3 A Crítica genética do conto A pedra que cresce 

 

Segundo o professor Philippe Willemart, crítico acirrado das análises literárias do 

estudo da crítica genética, foi Daniel Ferrer (1994) que melhor pontuou as contribuições da 

crítica genética no artigo “La Toque de Clementis”, exposto na revista francesa Genesis. 

Abaixo, Willemart faz uma explicação sobre as análises de Ferrer: 

  

“As obras, freqüentemente, nascem de uma anotação anônima [...] ou aparecem ao 

longo de uma obra da qual parece, em um primeiro momento, fazer parte. A 

identificação só intervém mais tarde, enquanto uma parte essencial da gênese já 

aconteceu [...] o batizado que fixa a referência não é inicial, mas retrospectivo. A obra 

funciona como ‘designador rígido’ de sua gênese [...] nesse sentido não é a gênese 

que fixa o texto, mas é o texto que determina sua gênese [...] a tecnologia não é artefato 

crítico, mas é inerente aos mecanismos genéticos, (mas) teleologia plural. [...] Cada 

variante por mais mínima que seja, reescreve uma história que conduz até ela - 

inscreve-se como história e em uma história que acaba por constituir [...] daí a aporia: 

a impossibilidade de distinguir o que é antecipação dinâmica do estágio seguinte e o 

que é reinterpretação a partir do estágio seguinte. [...] o prototexto é o resultado de um 

duplo recorte: um que o exclui na constituição do texto e outro que constitui ao excluir 

o que não se deixa classificar sob sua lei [...] daí seu duplo … objeto do desejo” 

(FERRER, apud WILLEMART, 2005, p. 12). 

                                                           
75 Os geneticistas costumam usar a noção de rascunho para designar estados de escritura também com gênero 

relativamente definido, mas que possuem mais marcas de trabalho. Nesse sentido, o rascunho corresponderia a 

uma etapa um pouco anterior à versão e geralmente seria manuscrito, porém as diferenças não são muito definidas. 

Antes dessas primeiras versões ou rascunhos, poderíamos localizar os esboços, planos e roteiros, que seriam 

anotações metaescriturais nas quais o escritor definiria como vai articular seu discurso (PINO; ZULAR, 2007, p. 

20).   
76 Os arquivos que estavam em poder da família de Albert Camus foram inicialmente arquivados no IMEC (Institut 

Mémoires de l’Édition Contemporaine). No ano de 2001 eles foram transferidos para a Bibliothèque Les Méjanes, 

estão até então na cidade d’Aix-en-Provence, onde foi criado o Fonds Albert Camus, o qual é composto por dois 

conjuntos de documentação ambos com condições distintas de acesso, o primeiro dele é o de consulta no CPAC e 

o segundo na Salle Peiresc, onde neste podem ser consultados os fundos patrimoniais.  
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A pesquisadora e tradutora camusiana Samara Geske, em sua tese que trata da escrita 

e crítica genética do romance autobiográfico e póstumo O primeiro homem, não esqueceu de 

fazer uma leitura crítica sobre a ideia criadora do conto A pedra que cresce, que parte do Diário 

de viagem: 

 
Les nouvelles de L’Exil et le Royaume ont été écrites après les réflexions sur les 

rapports entre l’art et la réalité de L’Homme Révolté et se profitent de cette nouvelle 

esthétique. Différemment de La Peste qui est né d’une expérience individuelle, mais 

partagée avec les nouvelles, Camus reprend la main à ses expériences personnelles. 

Comme lui-même avait remarqué, les nouvelles représentaient une transition, et son 

écriture coïncide avec la mise en chantier du Premier Homme. Dans ce point, nous 

voudrions nous centrer dans la genèse de la nouvelle La Pierre qui pousse et son 

rapport au Journal de voyage en Amérique du Sud parce que, différemment des autres 

nouvelles où nous pouvons trouver des ressemblances (d’échos) entre l’expérience de 

l’écrivain et l’histoire du personnage, elle nous permet d’observer, à partir des traces 

vérifiables, le passage de l’un à l’autre.77 (GESKE, 2016, p. 199) 

 

 

Para reforçar as relações intertextuais e genéticas entre os registros que Albert Camus 

fez em seu diário e a expressão literária que a ‘Viagem a Iguape’ ganhou no conto, lembramos 

que as referências à cidadezinha estão citadas em seu Carnets III. É nesta obra que encontramos 

o primeiro título dado ao conto: Iguape. Vejamos o que nos diz o próprio Camus a respeito 

deste que seria o outro título do conto:  

 

Cinq de ces sept nouvelles se retrouvent dans L’Exil et le Royaume: La Femme 

adultère, La Pierre qui pousse (Iguape), L’Hôte (Les hauts plateaux et le condamné), 

Jonas, Le Renégat (Un esprit confus). La nouvelle sur l’intellectuel et le geôlier et 

celle sur la folie ont été abandonnées. Le recueil a été complété par Les Muets.78 

(CAMUS, 2013, p. 338) 

 

As visitas ao terreiro de macumba em Caxias e a procissão em Iguape são somente 

alguns dos episódios que Albert Camus transmite em A pedra que cresce. Há outros 

acontecimentos ocorridos durante sua passagem pelo Brasil e que são retratados no diário e 

também expressados, de certa forma, no conto, como a visita a uma favela ou sua ida a um 

                                                           
77 Os contos de O Exílio e o Reino foram escritos a partir de reflexões sobre as relações entre a arte e a realidade 

em O Homem Revoltado, e fazem proveito dessa nova estética. Ao contrário de A Peste, que nasceu de uma 

experiência individual, mas compartilhada com os contos, Camus retoma o controle de suas experiências pessoais. 

Como ele mesmo havia notado, os contos representavam uma transição e sua escrita coincide com o início da 

construção do Primeiro Homem. Neste ponto gostaríamos de nos concentrarmos na gênese de A pedra que cresce 

e sua relação com o Diário de viagem na América do Sul porque, ao contrário dos outros contos onde podemos 

encontrar semelhanças (ecos) entre as experiências do escritor e história do personagem, essa obra nos permite 

observar, a partir dos vestígios verificáveis, a passagem de um para o outro (GESKE, 2016, p. 199, tradução nossa). 
78 Cinco desses sete contos se encontram em O Exílio e Reino: A Mulher adúltera, A pedra que cresce (Iguape), 

O hóspede (Os altos planaltos e o condenado), Jonas, o renegado (Um espírito confuso). O conto sobre o intelectual 

e o carcereiro e o da loucura foram abandonados. A coleção foi completada pelo Os Mudos (CAMUS, 2013, p. 

338, tradução nossa).  
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terreiro de candomblé em Salvador.Alfredo Bosi, em ‘Literatura e Resistência’, mais exatame 

nte no capítulo “Camus na festa do Bom Jesus”, fala da queda fatal do negro promesseiro por 

consequências adversas e pelo peso da pedra, no final da procissão: 

 

O mestre cairá uma vez, deixando rolar a pedra, sem forças para soerguê-la. Este 

último episódio conhece um contraponto cerrado entre a gravidade e a graça. Adoto 

de bom grado este par de conceitos plasmado por Simone Weil, presença ardente, 

embora discreta, nos cadernos de Camus e na formação da sua ética de resistência. A 

gravidade, que já se anunciava nas muitas referências ao peso das coisas disseminadas 

pelo texto, alcança, neste momento, a sua representação cabal. É o peso da pedra que 

de força exterior passa a motivo condutor da sequência narrativa: “O mestre avançou, 

não como alguém que quer adiantar-se, mas como se fugisse da carga que o 

esmagava, como se esperasse aliviá-la pelo movimento.” (BOSI, 2002, p. 159) 

 

 

Alfredo Bosi (2002) diz logo em seguida que “a graça que alivia a pena do penitente 

não vem do seu próprio e vão esforço: vem do outro. É o estrangeiro que pousa a mão solidária 

sobre as costas do mestre, a mão “que ficou leve”, embora o seu passo ainda fosse pesado 

(BOSI, 2002, p. 160). A pedra e o promesseiro se encontram caídos lado a lado na terra daquela 

rua empoeirada. A terra é o elemento intrínseco do qual fazem parte, e ao caírem a ela retornam. 

Morvan Lebesque (1963, p. 140) esclarece a ideia de pertencimento que há entre 

D’Arrast e a natureza brasileira, mas exatamente a natureza de Iguape: “D’Arrast, l’ingénieur 

de La Pierre qui pousse, est fasciné par la forêt brésilienne”. Quando observamos o enredo do 

conto A pedra que cresce, notamos que existe “une constante essentielle de Camus, l’amour de 

la nature opposé à la soumission aux religions et aux morales, le salut par la beauté et la terre-

mère.”79Todavia, essa ligação com a natureza não aparece na escrita final do conto publicado 

em 1957 no livro O Exílio e o Reino.  

Antes de sair da sua expedição em Iguape, Camus faz um elogio de profunda comoção 

ao Brasil, registrando-o no livro dos visitantes do hospital em que ficara hospedado. As suas 

boas e breves impressões deste vasto país são traduzidas para o português, nesse momento, por 

Oswald de Andrade, intelectual brasileiro que esteve com Camus nesta viagem. 

Esse documento só foi descoberto recentemente, graças às pesquisas do historiador 

Roberto Fortes, que cedeu uma cópia ao jornalista João Correia Filho. Neste documento, datado 

de 7 de agosto de 1949, Albert Camus escreve: “Ao Hospital ‘Feliz Lembrança’, que traz tão 

bem o seu nome, como a homenagem calorosa a este Brasil que aboliu a pena de morte e a esta 

Iguape onde a gente compreende esse gesto”.  

                                                           
79 “[...] uma constante essência de Camus, o amor pela natureza em oposição à submissão às religiões e as morais, 

a salvação pela beleza e pela terra-mãe” (LEBESQUE, 1963, p. 140, tradução nossa). 
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Diante desta descoberta, “a crítica genética não pode se centrar apenas nos enunciados 

encontrados nos manuscritos. É necessário também se debruçar no que acontece fora deles” 

(PINO; ZULAR, 2007, p. 44). Pino comenta que: 

 

O estudo da gênese, para os primeiros geneticistas franceses, gira sempre em torno do 

manuscrito. É claro que o objetivo é se referir à crítica genética de forma ampla 

(afinal, a crítica genética se pergunta: o que é escrever? Como se escreve?), mas só é 

possível fazê-lo a partir do documento. (PINO, 2014, p. 264) 

 

Claudia Pino nos esclarece a função desenvolvedora da crítica genética, que é um dos 

instrumentos de abordagem analítica: 

 

A abordagem genética não constitui simplesmente um novo ponto de vista crítico 

sobre as obras e seu contexto, mas repousa, em primeiro lugar, sobre a existência de 

uma jazida – às vezes considerável – de documentos inéditos que é necessário 

encontrar, classificar e interpretar para fazê-los inteligíveis. São esses documentos, 

até agora ausentes do debate, que constituem o acesso ao universo dos processos cuja 

obra é o seu fim: um portal. (BIASI, apud PINO, 2014, p. 264) 

 

Almuth Grésillon (1991) dá outra explicação sobre a crítica genética: 

 

A crítica genética não é, com efeito, uma disciplina independente constituída, é um 

campo de pesquisa e um campo que se busca, mas cujo objeto é definido — os 

manuscritos modernos — e cujos objetivos — descrição e exploração dos mecanismos 

de escritura — estão designados. Quando ao resto, uma observação léxica pode ajudar 

a determinar o estágio atual. (GRÉSILLON, 1991, p. 8) 

 

A pesquisa sobre a criação de uma obra literária80 é sem dúvida um campo de estudo 

da crítica genética. E esta pesquisa, sobre o conto A pedra que cresce, é fruto das importantes 

anotações de Albert Camus. Os Carnets de Camus guardam preciosas anotações sobre as 

viagens realizadas por Camus a cidades do Brasil no ano de 1949. Essas anotações são 

encontradas fragmentadas no Diário de viagem.  

Grésillon nos esclarece sobre o foco de interesse da crítica genética, alegando que os 

textos que precedem os textos finais são de suma importância para a análise de sua criação: 

 

Não é o escritor final que está no centro de interesse, mas a escritura que se está 

fazendo, com suas infinitas dependências, com suas pertinências, bem como com suas 

impertinências. Não é a psicologia do autor nem a biografia da obra que importaria 

narrar, mas é um ante texto, com o conjunto das marcas conservadas, que se deve 

estabelecer. A partir de então, o geneticista, assumindo sua própria subjetividade 

(portanto sem procurar imitar a do escritor), construirá hipóteses sobre a trajetória 

escritural do processo em questão. (GRÉSILLON, 1991, p. 10) 

                                                           
80 O estudo da criação literária envolve instituições, envolve a história e envolve inúmeros sujeitos, entre eles, o 

escritor e o pesquisador (PINO; ZULAR, 2007, p. 47). 
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Amparados nessas análises sobre a crítica genética, defendemos ser “La Pierre qui 

pousse” um conto brasileiro. Lucia Pereira (2005b) tem essa mesma convicção e deixa isso 

claro no artigo ‘Albert Camus em Iguape’, que fora publicado pela primeira vez em 6 de julho 

de 1957, no Suplemento Literário de O Estado de São Paulo. Essa mesma ideia será reafirmada 

em seu livro ‘Escritos da Maturidade’. Logo, este conto de Camus foi pensado e ambientado 

no Brasil. 

No livro “Espaço, corpo e tempo” (da temática de O Exílio e o Reino, de Camus), 

Cleone Rodrigues irá delimitar os três temas da obra camusiana, a partir de uma escrita 

analítica. Sobre O Exílio e o Reino, ela nos diz que: 

 

[...] chegaremos a comprovar a existência de toda uma rede de significados que se 

escondem no texto, só podendo aclarar-se dentro de um contexto cultural. [...] ‘é 

preciso mascarar uma retórica romanesca.’ Esta é, pois a organização característica 

da obra de arte, que não se dá inteira num primeiro momento, mas apresenta múltiplos 

corredores e antecâmaras para que possamos atingi-la em toda a sua plenitude. [...] 

Para esta construção, não existe o milagre. Existe, antes de tudo, o mundo, construído 

por Natureza e Cultura. Neste complexo, que varia de características segundo o tempo 

e o espaço, vem a encontrar-se uma sensibilidade especialmente profunda e dinâmica, 

a do Artista. (RODRIGUES, 2018b, pp. 20-21) 

 

Cleone Rodrigues, quando discorre sobre a viagem de D’Arrast a Iguape, evidencia as 

conotações por trás da escrita do conto de Camus. “O movimento de D’Arrast, acompanhado 

por Sócrates, através de um caminho longo, sinuoso, mas sempre definido pela mesma direção: 

para frente, rumo a Iguape” (RODRIGUES, 2018b, p. 40). Ela prossegue descrevendo o espaço 

brasileiro, no qual se encontra D’Arrast: 

 

O espaço aparece como um território esmagadoramente amplo, precedendo e 

sucedendo ilimitadamente a figura humana, que o percorre como se fora um ponto a 

perseguir o infinito. [...] não é o infinito que D’Arrast persegue. Não consegue 

integrar-se nessa natureza selvagem e desconhecida, e anseia por Iguape, bem na terra 

dos homens. Chega finalmente, após longas distâncias vencidas. (RODRIGUES, 

2018b, p. 40) 

 

O espaço aparece como um território esmagadoramente amplo. É a constatação do que 

Albert Camus escreveu em seu Diário de viagem sobre o vasto território brasileiro. Na sua 

descrição, o Brasil é uma terra que se perde para além de suas fronteiras territoriais, sua natureza 

sufoca, por ser grande demais. Há uma desmedida de espaços e: 

 

A terrível solidão dessa natureza desmedida explica muitas coisas neste país. [...] E, 

uma vez mais, durante horas e horas olho para esta natureza monótona e estes espaços 

imensos; não se pode dizer que sejam belos, mas colam-se à alma de uma forma 

insistente. País em que as estações se confundem umas com as outras; onde a 

vegetação inextricável torna-se disforme; onde os sangues misturam-se a tal ponto 
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que a alma perdeu seus limites. Um marulhar pesado, a luz esverdeada das florestas, 

o verniz de poeira vermelha que cobre todas as coisas, o tempo que se derrete, a 

lentidão da vida rural, a excitação breve e sensata das grandes cidades - é o país da 

indiferença e da exaltação. (CAMUS, s/d, pp. 124-132) 

 

No conto, D’Arrast demorou para se encontrar neste espaço de tamanho desmedido e 

absurdo, de ideias existenciais. Mas por conta de seu trabalho, ele deverá manter um 

relacionamento mais próximo com a natureza, sentir-se parte dela, como acontece com outros 

personagens camusianos. Ele é o viajante estrangeiro que deixa seu povo e sua pátria para viver 

longe: entre a mata densa e o mar infinito, em Iguape, com o objetivo de construir uma 

barragem. Essa construção evitaria as inundações periódicas dos bairros mais baixos e pobres 

daquela cidadezinha, e seria um alívio para as comunidades pobres. 

Na vida real, Camus foi recepcionado com todas as honras pelo prefeito e pelo juiz da 

cidade. O hospital seria o local de sua hospedagem. Foi lá que ele assinou o livro de visitas 

deste centro de saúde. Além da assinatura, ele escreve, em francês, elogios a Iguape e ao Brasil, 

por este ter abolido a pena de morte. 

No conto, D’Arrast é recebido com certa desconfiança pelos negros que moravam nos 

barracos e choupanas de Iguape. Contudo, ele encontra um que o recebe com acolhimento. Era 

um cozinheiro de uma embarcação, o qual conta a D’Arrast que irá pagar uma promessa por ter 

sobrevivido a um naufrágio. E esta promessa seria a de carregar uma pedra que milagrosamente 

crescia dentro de uma gruta. Seria um peso de cinquenta quilos sobre a cabeça, na procissão do 

Senhor Bom Jesus de Iguape81. Na véspera da procissão, conforme a fé, os devotos extraem 

lascas da pedra que crescia na gruta e que seria usada para fins diversos.  

                                                           
81 A romaria em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape é uma comovente manifestação de fé que conta três séculos 

e meio de existência. Desde que foi encontrada a imagem do santo, no ano de 1647, por dois índios, na Praia de 

Una, no santuário ecológico da Juréia, a devoção pelo Bom Jesus vem atravessando gerações, angariando devotos 

em todo o Brasil, principalmente na região Sul. Sem pretender reconstituir a história dessa grandiosa romaria, 

empreitada que, por certo, demandaria longos anos, ser-nos-ia, no entanto, interessante traçar algumas linhas, ainda 

que pálidas, sobre esse assunto. Desde que a imagem do santo foi entronizada no dia 2 de novembro de 1647 na 

antiga Igreja de Nossa Senhora das Neves (demolida em 1858), a partir de então, passou a ser realizada anualmente 

a festa em louvor ao Bom Jesus, cuja igreja seria inaugurada em 1856 e elevada à categoria de Basílica em 1956. 

A realização dessa festa ficava a cargo da Irmandade do Senhor Bom Jesus, composta por doze membros, que 

escolhia três homens de fora da Vila de Nossa Senhora das Neves de Iguape, desde que possuíssem condições de 

bancar a festa. Dentre esses três, era sorteado apenas um, o qual custeava todas as despesas dos festejos. Caso o 

escolhido não a quisesse realizar, ou se a esmola por ele dada não fosse suficiente para os gastos da festa (fato 

bastante raro, frise-se), então era a própria Irmandade do Bom Jesus quem recolhia esmolas entre os fiéis, 

realizando ela mesma as solenidades religiosas. Já em 1683, a romaria do Bom Jesus se revestia de importância, 

tornando-se o seu culto tão difundido que a Igreja Matriz, que era dedicada à Nossa Senhora das Neves, ficou 

sendo conhecida sob o nome de Igreja do Bom Jesus de Iguape, conforme se lê na provisão do padre Bernardo 

Sanches, nomeado padre da Vila de Iguape naquele ano. Mesmo durante os anos coloniais, era comum pessoas 

salientes do governo e da sociedade paulistanas prestigiarem a romaria do Bom Jesus. Como exemplo, temos o 

pedido de licença que, no dia 11 de junho de 1735, o procurador do Conselho de São Paulo, Domingos Coelho 

Barradas, requereu ao ouvidor geral para que pudesse visitar o Bom Jesus, no que deveria ser substituído pelo seu 

antecessor, Mateus de Siqueira Mendonça. No ano de 1805, Martim Francisco Ribeiro de Andrade, em seu Diário 



80 
 

Esta gruta já possuía caráter sagrado, pois nela havia sido colocada uma estátua de 

Jesus, encontrada milagrosamente no rio, pelos pescadores locais. A estátua foi substituída 

posteriormente pela pedra, por isso a pedra é mística. Ela cresce na gruta, e dela os peregrinos 

tiram lascas: 

  
Enfim saímos por Iguape. No pequeno jardim da Fonte, misterioso e suave, com os 

cachos de flores entre as bananeiras, reencontro um pouco de isolamento e 

tranquilidade. Mestiços, mulatos e os primeiros gaúchos que vejo, diante da entrada 

de uma grupa, esperam pacientemente conseguir pedaços de pedra que cresce. Iguape, 

na verdade, é a cidade do Bom Jesus, cuja efígie foi encontrada sobre as ondas pelos 

pescadores que a lavaram nesta gruta. Desde então, cresce alí incansavelmente uma 

pedra, que é cortada em lascas muito benéficas. (CAMUS, s/d, p. 129) 

 

Na noite anterior à romaria, o promesseiro levou D’Arrast a uma macumba. Atônito 

com o que vê, D’Arrast fica de braços cruzados, enquanto o negro abusa do festejo, bebendo, 

dançando e cantando até o dia raiar. Pela manhã, o negro, exausto, não consegue pagar sua 

promessa. Ele deixa a pedra cair ao chão. D’Arrast, que assistia à procissão do alto do balcão 

da casa do juiz de Iguape - em companhia de outros notáveis, como o chefe de polícia -, desce 

às pressas e vai ao encontro do devoto, caído sobre suas pernas desfalecidas. “D’Arrast [dans 

La Pierre qui pousse] aime mieux porter la pierre qui pousse jusqu’au foyer de la famille 

humble que de rester à la tribune officielle”82 (HAOUET, 2009, p. 397, acréscimo nosso). 

D’Arrast, com toda a sua força, ergue a pesada pedra para ajudar o amigo no 

cumprimento da sua absurda83 promessa. Porém, D’Arrast não se dirige à igreja (que é a morada 

dos deuses), ignorando os gritos dos romeiros que indicavam o caminho que deveria ser feito, 

mais D’Arrast; 

Com seu gesto ele demonstra que o verdadeiro sagrado não está na igreja, edificada 

por pedra (em francês o signo pierre designa tanto o substantivo comum “pedra” 

quanto o substantivo próprio “Pedro”) e cuja fé leva a crer até que ela cresça, mas sim 

na casa dos miseráveis. (JOSÉ, 2017, p. 255) 

 

D’Arrast se revolta ainda mais por conta do peso que carrega e se encaminha para o 

lado oposto da Igreja. Ele segue, com a pedra na cabeça, em direção ao bairro mais pobre da 

cidade, um lugar imprevisto, ora seco ora alagado, por vontade da natureza. Nada era estável 

neste local de gente humilde: 

                                                           
de Uma Viagem Mineralógica Pela Província de São Paulo, referindo-se à imagem do Bom Jesus, escreveu ser ela 

“muito milagrosa no geral entender da plebe, para cuja festa concorre imensidade de povo da Capitania e de 

fora...” (FORTES, 2000, pp. 219-220). 
82 D’Arrast (em A pedra que cresce) prefere carregar a pedra que cresce até para a casa da família humilde do que 

permanecer na tribuna oficial (HAOUET, 2009, p. 397, tradução e acréscimo nosso). 
83 Se o absurdo, como a certa altura ele chamara aquela promessa, é ausência de sentido, só o sentimento do 

absurdo redime a viagem da existência lançada entre os acasos do nascimento e da morte (BOSI, 2002, p. 158). 
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Apesar do peso que começava a esmagar-lhe a cabeça e a nuca, viu a igreja e o andor 

que parecia esperá-lo no adro. Caminhava em sua direção e já ultrapassara o centro 

da praça quando de modo brutal, sem saber por que, deu uma guinada para a esquerda, 

desviando-se do caminho da igreja, obrigando os romeiros a encará-lo. [...] Os ombros 

já fraquejavam quando atingiu as primeiras ruas, cujo declive era escorregadio. 

Deteve-se e apurou os ouvidos. Estava só. Ajeitou a pedra em seu suporte de cortiça 

e desceu com um passo prudente, mas ainda firme, até o bairro dos barracos. [...] 

Apressou o passo, chegou afinal a pequena praça onde se erguia o barraco do 

cozinheiro, correu até lá, abriu a porta com um pontapé, e, com um único movimento, 

atirou a pedra no centro do cômodo, sobre a fogueira ainda em brasa. Então 

reerguendo-se todo, subitamente enorme, aspirando com grandes sorvos desesperados 

o cheiro de miséria e de cinzas que reconhecia escutou subir dentro dele a onda de 

uma alegria obscura e ofegante cujo nome não conhecia. Quando os moradores do 

barraco chegaram, encontraram D’Arrast de pé, encostado na parede dos fundos, de 

olhos fechados. [...] Apenas o rumor do rio chegava até eles através do ar abafado. 

D’Arrast, de pé na escuridão, ouvia, sem nada ver, e o ruído das águas o enchia de 

uma felicidade tumultuada. De olhos fechados, saudava alegremente a sua própria 

força, saudava, uma vez mais, a vida que recomeçava. No mesmo instante, houve uma 

explosão que parecia muito próxima. O irmão afastou-se do cozinheiro e virando-se 

para D’Arrast, sem olhar para ele, mostrou-lhe o lugar vazio: - Sente-se conosco. 

(CAMUS, 2018, pp. 172-174) 

 

Entrando na casa do promesseiro, D’Arrast deixa a pedra cair ao chão. Esse ato 

demonstra a sua revolta, mas é uma revolta fecunda, que visa a libertação. Após este episódio, 

o estrangeiro é aceito por todas as pessoas ligadas ao promesseiro. A pedra fora atirada sobre 

uma fogueira ainda em brasas que havia no centro do escuro e baixo barraco. O capitão D’Arrast 

cruzou os oceanos e encontrou, através do engajamento, o seu reino. Um reino localizado entre 

os mais humildes, nos mais baixos lugares da cidade, bem próximo às águas incertas do Ribeira, 

longe dos lugares e posições altas e da opulência dos notáveis de Iguape.  

Albert Camus, em sua viagem pelo Brasil, assemelha-se a D’Arrast, o típico viajante 

contemplativo, que observa as paisagens, as situações e as coisas inusitadas. Esse viajante, 

segundo Luís Romano (2019), é aquele que se aproxima do peregrino, uma vez que “A viagem 

como peregrinação confere uma finalidade ao caminhar e torna o viajante, ao final do percurso, 

capaz de contar suas experiências como um relato contínuo, no qual pode se reconhecer e que 

envolve o conhecimento de outros espaços e outras culturas” (ROMANO, 2019, p. 15). 

Para Horácio González (1983, p. 108), “A visão camusiana do Brasil propõe a busca 

de um deserto onde se possa fugir às líricas mais idosas que já perderam contato com a 

natureza.” Encontramos no Diário de viagem essa capacidade de Albert Camus em observar 

atentamente as novidades com as quais se defronta em suas viagens. Buscar um sentido para 

elas é também ser capaz de modificar a si próprio. Essa modificação é perceptível no conto A 

pedra que cresce. 

Existem ambiguidades no título do livro O Exílio e o Reino e do conto A pedra que 

cresce. Entendemos que há um exílio, assim como também há um reino neste exótico conto 
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brasileiro. Cleone Rodrigues afirma que “A própria metáfora do título já nos faz retornar a este 

mundo de antagonismos onde se chocam e se equilibram finalmente, através da arte, o real e o 

ideal” (RODRIGUES, 2018b, p. 19). 

Descreveremos adiante os elementos reais da natureza que fazem parte do espaço 

físico do conto. Para embasar essas descrições, citaremos Michael Issacharoff (1975) e seu 

estudo intitulado “Une symbolique de l’espace: lecture de ‘La Pierre qui pousse’ d’Albert 

Camus”. Este estudo delimita as interpretações dos espaços no conto: 

 

La mise en relief de la dernière nouvelle par son titre s’explique donc sans difficulté. 

[...] « La Pierre qui pousse », Camus accorde à la spatialité, à la matière même, une 

importance particulière. [...] En un sens, par ce titre, l’écrivain donne à la pierre le 

statut d’un personnage. En fait, les éléments jouent un rôle primordial dans cette 

nouvelle : l’eau est une des composantes principales de la situation conflictuelle, le 

soleil accable l’homme, la terre permet au protagoniste de sortir de sa solitude, et 

d’accéder au royaume en devenant solidaire du peuple.84 (ISSACHAROFF, 1975, p. 

263) 

 

Michael Issacharoff argumenta que “La ville d’Iguape représente un monde clos pour 

l’homme, venu du dehors, qui ose essayer de le pénétrer. L’action de la nouvelle correspond à 

la tentative du protagoniste d’effectuer un passage du dehors vers le dedans”85 

(ISSACHAROFF, 1975, p. 264). D’Arrast, tentando acabar com o sofrimento do promesseiro, 

carrega a pedra e dá a ela um sentido inverso ao religioso, mas sem tentar mudar as crenças dos 

populares, e sim livrar o homem do sofrimento irracional. 

Cleone Rodrigues, em seu livro “A queda: o discurso interrompido”, cita um possível 

discurso bíblico e religioso que aparece ao longo das narrativas dos seis contos camusianos:  

 

Nos contos de L’Exil et le Royaume, o Antigo Testamento está presente sobretudo em 

Jonas, o artista que, como o profeta, se arrisca a perder sua estrela por não cumprir 

devidamente a sua missão. O espírito religioso orientado pelos conceitos do Novo 

Testamento é a base, com conotação positiva, de “La Pierre qui pousse”, e, com 

conotação negativa, de “Le Renégat”. Além disso, o rigor jansenista que afirma o 

pecado no simples desejo ou na união com a natureza, aparece em “La Femme 

adultère.” (RODRIGUES, 2018a, p. 33) 

 

                                                           
84 O destaque do último conto por seu título, pode ser explicado sem dificuldade. [...] Em A Pedra que cresce, 

Camus atribui à espacialidade, à própria matéria, uma importância particular. [...] Em certo sentido, com este título, 

o escritor atribui à pedra o status de personagem. De fato, os elementos desempenham um papel primordial neste 

conto: a água é um dos principais componentes da situação de conflito, o sol oprime o homem, a terra permite que 

o protagonista saia da sua solidão e chegue ao reino, mostrando solidariedade com o povo (ISSACHAROFF, 1975, 

p. 263, tradução nossa).  
85 A cidade de Iguape representa um mundo fechado para o homem, vindo de fora, que ousa tentar entrar ali. A 

ação do conto corresponde à tentativa do protagonista de realizar uma passagem de fora para dentro 

(ISSACHAROFF, 1975, p. 264, tradução nossa). 
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Esta passagem de Rodrigues está inserida em A pedra que cresce desde seus 

manuscritos. O espírito religioso dos personagens é orientado pelos conceitos do Novo 

Testamento. Jean Onimus, no livro ‘Camus: Les écrivains devant Dieu’, discorre sobre essa 

religiosidade em A pedra que cresce. 

 
L’homme est abandonné dans un univers où sa voix reste sans écho. Il n’y a personne, 

nulle part – ou s’il y a quelqu’un, ce ne peut être, à en juger sur les apparences, qu’un 

génie malfaisant et sans cœur. « Priez votre Dieu, s’écrie Martha (personnage du Le 

Malentendu), qu’il vous fasse semblable à la pierre. C’est le bonheur qu’il prend pour 

lui », et c’est encore par une pierre que Camus symbolise le divin dans ce récit terrible: 

La Pierre qui pousse, où l’on voit un homme épuisé ses forces à porter une lourde 

pierre, à la suíte d’un voeu superstitieux. La pierre écrase l’homme, comme Dieu, de 

toute sa masse absurde ou démente, nous surplombe.86 (ONIMUS, 1965, p. 52) 

 

 

A escrita de Albert Camus é fascinante. Ela perpassa pelos caminhos do seu 

pensamento, percorrendo dois ciclos: absurdo e revolta. Esses ciclos são ambientalizados nas 

regiões mediterrâneas que estão presentes em suas obras. A Argélia, sua terra natal, e a França, 

onde viveu até seus últimos dias de vida, são também descritas em suas obras. Em seu primeiro 

livro, ‘L’Envers et L’Endroit’ (O Avesso e O Direito), publicado na Argélia em 1937, Camus 

já evidencia o seu pensamento com a escrita criativa do espaço de suas obras. As regiões 

percorridas por ele exercem grande influência em seu processo criador: 

 
Admiro-me de que alguém possa encontrar à beira do Mediterrâneo certezas e regras 

de vida, que ali se satisfaça a sua razão e se justifique um optismo e um sentido social. 

Porque, enfim, o que então me impressionava não era um mundo feito à medida do 

homem - mas que voltava a fechar-se sobre o homem. Não. Se a linguagem daquelas 

terras se harmonizava com o que ressoava profundamente em mim, não era porque 

respondia às minhas perguntas, mas porque as tornava inúteis. Não eram acções de 

graças que podiam subir-me aos lábios, mas aquele Nada87 que não pôde nascer senão 

diante de paisagens esmagadas pelo sol. Não há amor à vida sem desespero de viver. 

(CAMUS, 2007, p. 69) 

 

O Brasil é um outro espaço geográfico da escrita camusiana, revelado no conto A pedra 

que cresce. Esse conto nasce das experiências culturais e religiosas de seu criador pelo Brasil. 

Este espaço do conto é descrito com mais detalhes em suas primeiras anotações, presentes em 

seu Diário de viagem. As descrições da Pedra estão presentes tanto no Diário quanto no Conto, 

uma vez visto, que em ambos os textos, ela tem significado místico.  

                                                           
86 O homem está abandonado em um universo onde sua voz fica sem eco. Não há ninguém, em lugar algum – ou 

se há Alguém, não pode ser, julgar pelas aparências, ninguém mais que um gênio mal e sem coração. “Rezem para 

o seu Deus, exclama Martha (personagem de O equívoco), que ele fará de você semelhante a uma pedra. Ele 

reserva a felicidade para si”. E ainda por uma pedra que Camus simboliza o divino na terrível narrativa A pedra 

que cresce, onde se vê um homem exaurir suas forças carregando uma pesada pedra, seguindo um voto 

supersticioso. A pedra esmaga o homem, como Deus, com toda a sua massa absurda ou demente, se sobrepõe a 

nós (ONIMUS, 1965, p. 52, tradução nossa). 
87 Assim, no original. (N. do T...) 
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No conto, a identificação de D’Arrast com a pedra do promesseiro se torna nítida, 

tanto que ele não hesita em pegá-la, quando vê que o promesseiro se encontra desfalecido, aos 

olhos de todos na via pública, inclusive dos deuses88, para os quais fizera tão absurda promessa. 

A pedra era um peso de consciência para o capitão D’Arrast, e não símbolo de esperança, 

salvação ou dívida divina. 

Capitão é o título insistentemente dado pelo promesseiro a D’Arrast.  É um vocativo 

que surge da vivência e da experiência do cozinheiro de bordo em alto mar. Capitão era uma 

forma de se dirigir ao novo amigo, mas também indicava sinal de respeito a alguém que parecia 

importante. Leiamos a seguir uma das cenas que testificam esta ideia do promesseiro no conto 

(CAMUS, 2018, p. 151, itálico nosso): 

- Isso interessa, Capitão?  

- Não sou capitão - disse D’Arrast.  

- Não tem importância. Mas é um fidalgo. Sócrates me disse.  

O Capitão logo entraria em cena, tomado de fúria, como a que os capitães enfrentam 

em alto-mar. Mas esse mar seria um mar de pessoas que torciam contrariamente à ação tomada 

por D’Arrast. Todavia, ele não naufraga e consegue chegar à margem e atracar sua âncora em 

solo familiar. D’Arrast abre caminho em meio à multidão, como um barco veloz que é 

conduzido por um experiente marinheiro: 

 
De repente, arrancou a placa de cortiça das mãos que a seguravam e caminhou em 

direção à pedra. Fez um sinal aos outros para que a erguessem e carregou-a quase sem 

esforços. [...] Apressou os passos, chegou afinal à pequena praça onde se erguia o 

barraco do cozinheiro, correu até lá, abriu a porta com um pontapé, e, com um único 

movimento, atirou a pedra no centro do cômodo, sobre a fogueira ainda em brasa. 

(CAMUS, 2018, pp. 172-173) 

 

Albert Camus havia rabiscado um outro fim para o conto A pedra que cresce. Quando 

lemos o Carnets III, encontramos mais informações sobre esta gênese criadora do pensamento 

camusiano: 

 
Iguape. Un homme à l’avant du bac. La ville, la procession. L’homme, la pierre 

s’écroulent. Le visiteur prend la pierre mais dépasse l’église et marche vers le fleuve. 

Il charge la pierre dans une longue barque et remonte le fleuve vers la forêt vierge où 

il disparaît. 89 (CAMUS, 2016, pp. 45-46)90 

                                                           
88 Os deuses formam toda uma série de linhas ou, se se prefere, de famílias segundo sua origem étnica ou sua 

posição geográfica na natureza (BASTIDE, 1971b, p. 261). 
89 Note pour La Pierre qui pousse, dans L’Exil et le Royaume (Nota para A pedra que cresce, no Exílio e o Reino, 

tração nossa). 
90 Iguape. Um homem na frente do barco. A cidade, a processão. O homem e a pedra desmoronam. O visitante 

pega a pedra, mas passa pela igreja e caminha em direção ao rio. Ele carrega a pedra em uma longa barca, e sobe 

o rio em direção à floresta virgem onde desaparece (CAMUS, 2016, pp. 45-46, tradução nossa). 
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São perceptíveis as semelhanças entre as experiências da passagem de Camus por 

Iguape, registradas em seu Diário de viagem, e as experiências de D’Arrast, narradas no conto. 

A cidadezinha de pescadores, engendrada entre o mar e as encostas da mata Atlântica, é onde 

todo o enredo de A pedra que cresce se desenrola. Uma cidade brasileira que recebia um 

estrangeiro francês e ateu: 

 

Il attendait, dans la chaleur rouge des jours humides, sous les étoiles menues de la 

nuit, malgré les tâches qui étaient les siennes, les digues à bâtir, les routes à ouvrir, 

comme si le travail qu’il était venu faire ici n’était qu’un prétexte, l’occasion d’une 

surprise, ou d’une rencontre qu’il n’imaginait même pas, mais qui l’aurait attendu, 

patiemment, au bout du monde.91 (CAMUS, 1957, p. 200) 

 

Vicente Barreto, no seu livro ‘Camus vida e obra’, esclarece que:  

 

A filosofia de Camus é a filosofia do absurdo. Para êle o absurdo nasce da relação 

entre o homem e o mundo, entre as exigências racionais do homem e a irracionalidade 

do mundo. [...] o que eu chamo de absurdo é algo muito diferente: é a contingência 

universal de ser; o absurdo é a injustificável e primordial qualidade da existência. 

(BARRETO, s/d., p. 46) 

 

Já sobre a ética camusiana, Vicente Barreto traz como referência a revolta do segundo 

ciclo, revolta esta, que vemos no personagem D’Arrast: 

 

O homem revoltado é aquêle que diz “não”; mas o sentido dêste “não” é um “sim”. 

Recusa alguma coisa porque, para êle, a situação chegou ao limite. O “não” poderia 

ser substituído por uma frase como “até aqui concordo, o resto não aceito”. O homem 

diz “não” por alguma razão, pois para êle um direito pessoal está sendo desrespeitado. 

Por isso, o revoltado ao dizer “não” está dizendo “sim” ao que tem de importante, ao 

que vale a pena ser defendido. O revoltado atesta com o seu “não” a existência de 

coisas que não pode fazer. (BARRETO, s/d., p. 71) 

 

São estes pensamentos de absurdo e revolta que movem D’Arrast em A pedra que 

cresce. Ele acha que a promessa do negro é um absurdo e que não importava pagá-la, por isso 

se revolta, pelo fato deste querer pagá-la repetidamente, como faz Sísifo. Vicente Barreto (s/d., 

p. 177) diz que “A revolta aparece como sendo o meio à disposição do homem reagir contra o 

absurdo”: 

 
D’Arrast olhava para ele. [...] De repente [absurdamente], arrancou a placa de cortiça 

das mãos que a seguravam e caminhou em direção à pedra. Fez um sinal aos outros 

para que [solidariamente] a erguessem e carregou-a quase sem esforço. [...] 

Continuava, com o mesmo passo impetuoso, e a multidão abria caminho para ele até 

                                                           
91 Ele não cessava de esperar desde que chegara àquele país. Esperava, no calor vermelho dos dias úmidos, sob as 

estrelas miúdas da noite, apesar das tarefas que eram as suas, os diques a construir, as estradas a abrir, como se o 

trabalho que ele viera fazer ali não fosse mais que um pretexto, a ocasião de uma surpresa, ou de um encontro que 

ele não imaginava qual fosse, mas que o teria aguardado, pacientemente, no fim do mundo (CAMUS, 2018, p. 

150). 
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a igreja. [...] já ultrapassara o centro da praça quando de modo brutal [revoltado], sem 

saber por que, deu uma guinada para a esquerda, desviando-se do caminho da igreja, 

obrigando os romeiros a encará-lo. [...] - Para a igreja, para a igreja - eram o que 

gritavam Sócrates e a multidão. [...] Apressou o passo, chegou afinal à pequena praça 

onde se erguia o barraco do cozinheiro, correu até lá abriu a porta com um pontapé, 

e, com um único movimento atirou a pedra no centro do cômodo, sobre a fogueira 

ainda em brasa. (CAMUS, 2018, pp. 172-173, acréscimo nosso) 

  

Martin Rodan define o desfecho final e emblemático deste conto afirmando que, “La 

pierre posée par d’Arrast au milieu de la case est peut-être la digue inébranlable destinée à 

protéger les hommes contre les déluges et les malheurs”92 (RODAN, 2014, p. 233). Cleone 

Rodrigues (2018b, p. 71) afirma que “todos os personagens de Camus aparecem instalados 

numa rotina: [...] D’Arrast, no seu ofício, corrigindo a natureza (pela construção do dique e 

mudando de lugar a pedra)”. Fernande Bartfeld, partindo de documentos que reuniu sobre a 

viagem de Albert Camus pela América do Sul em 1949, assegura que “Quant au voyage à 

Iguape, la plus importante des excursions touristiques de Camus, elle correspond au besoin 

qu’éprouve Camus de comprendre les coutumes d’un pays « où les sangs sont mélangés à tel 

point que l’âme en a perdu ses limites »93 (BARTFELD, 1995, p. 10). 

Notamos que o reino alcançado por D’Arrast (homem sem crenças religiosas94, mas 

que ainda crê no ser humano terreno) é pessoal e ao mesmo tempo coletivo « Je suis heureux 

dans ce monde car mon royaume est de ce monde » (CAMUS, 2010, p. 17). “Eu sou feliz no 

mundo, pois o meu reino é deste mundo”. Eram as ações humanas feitas neste mundo que 

importavam para uma vida plena. 

Já Albert Camus contrariaria a fala do Cristo ressurreto através desta constatação de 

D’Arrast. No capítulo 18 do evangelho de São João está expresso o que Jesus pensa sobre o 

reino: “Meu reino não é deste mundo” (BÍBLIA, 2002, p. 1890). André Maurois explica que 

“O cristianismo95 responde fazendo Cristo suportar os piores sofrimentos e até a morte. Promete 

que no reino dos Céus as injustiças serão reparadas” (MAUROIS, 1966, p. 374) Cleone 

Rodrigues (2018b, p. 25) explica que “Se o reino de Camus é deste mundo, não é o etéreo, o 

infinito, o divino. É o mundo do homem, que está limitado por um espaço e por um tempo. ” 

                                                           
92 A pedra posta por d’Arrast no meio do barraco é talvez o dique inabalável destinado a proteger os homens contra 

os dilúvios e as desgraças (RODAN, 2014, p. 233, tradução nossa). 
93 Quanto à viagem para Iguape, a mais importante das excursões turísticas de Camus, ela corresponde a 

necessidade que Camus sentiu de compreender os costumes de um país “onde os sangues são misturados a tal 

ponto que a alma perde seus limites” (BARTFELD, 1995, p. 10, tradução nossa). 
94 Camus será ateu, como D’Arrast, por fidelidade à natureza e por amor aos homens (MATHIAS, 1975, p. 101). 
95 Com o cristianismo foi que verdadeiramente nasceu a revolta, já que um Deus pessoal, criador e responsável, 

seria o único a poder receber as queixas das criaturas. A história da revolta, no mundo ocidental, confunde-se 

assim com a do cristianismo. Revolta metafísica, que só da sua condição em face da eternidade recorreria o ser 

humano a Deus (PEREIRA, 2015, p. 91).  
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Logo, temos o reino de Cristo e o reino de Camus, reinos distintos. No de Camus é 

possível chegar por meio da revolta diante de fatos absurdos. Para a professora e especialista 

camusiana, Anne Prouteau, em seu livro ‘Albert Camus ou le présent impérissable’, assegura 

que “Notre Royaume est de ce monde”. Ela afirma que esta máxima de Camus (“Meu reino é 

deste mundo”) aparece em duas obras suas: Carnets I e em L’Envers et L’Endroit: 

 

Leur évangile disait: notre Royaume est de ce monde. [...] Cette affirmation éclatante 

fait référence à un environnement spatial mais il induit une référence au temps: mon 

Royaume, c’est ici maintenant par opposition à celui promis par l’Évangile, ailleurs 

et plus tard. À cet égard, dans L’Envers et l’endroit, la citation tient compte 

explicitement du temps : « À cette heure, tout mon royaume est de ce monde. » Ce 

credo camusien initie une relation à l’instant indissociable de la terre, qu’il conviendra 

d’approfondir.96 (PROUTEAU, 2008, p. 43) 

 

 

Monsieur D’Arrast encontra, as respostas para a sua crise existencial, por meio da 

solidariedade. A partir de suas convicções sociais e filosóficas, cumpre a promessa do negro 

em Iguape. Pierre-Henri Simon assevera que é preciso: 

 

Sauver l’homme par l’amour et par la raison; le protéger contre le mal naturel et 

l’oppression sociale ; faire confiance à sa nature, qui est bonne, en luttant contre sa 

destinée qui est mauvaise ; et n’en appeler jamais qu’aux seules forces humaines : tel 

est, éclairé par la conscience d’un absurde qui a singulièrement rétréci son domaine, 

l’humanisme de Camus. Humanisme laïque et positif, c’est bien évident : l’idée d’une 

médiation divine, le climat de la grâce n’ont rien à y voir.97 (SIMON, 1967, pp. 122-

123) 

 

A crítica genética tem a função e “A busca de uma escritura, por outro lado, apontaria 

simplesmente relação entre textos que pudessem dar conta de um movimento escritural” (PINO; 

ZULAR, 2007, p. 103). Assim, o processo construtor da obra literária é longo pôr excelência e 

minucioso em seu procedimento criatório e artístico, que será como já sabemos, desde a sua 

gestação, partindo ainda lá da página em branco na insistência da (escrita, reescrita, elaboração) 

ao nascimento (publicação) do texto final. 

 

                                                           
96 Seu evangelho dizia: nosso Reino é deste mundo. [...] Esta afirmação marcante faz referência a um meio 

ambiente espacial, mas ele induz uma referência ao tempo: meu Reino é aqui agora, em oposição ao que ele 

prometeu pelo Evangelho, em outro lugar e mais tarde. A respeito disso, em O Avesso e o Direito, a citação 

considera explicitamente o tempo: “Nesta hora, todo meu reino é deste mundo.” Este credo camusiano inicia uma 

relação que é indissociável da terra e sobre a qual convém explorar mais (PROUTEAU, 2008, p. 43, tradução 

nossa).  
97 Salvar o homem pelo amor e pela razão; protegê-lo do mal natural e da opressão social; confiar em sua natureza, 

que é boa, lutando contra seu destino que é mal; e não contar nada além das forças humanas. Isso é o humanismo 

de Camus, iluminado pela consciência de um absurdo que estreitou singularmente seu campo. Humanismo laico e 

positivo, como é evidente. A ideia de uma mediação divina e a ideia da graça não têm nada a ver com ele (SIMON, 

1967, pp. 122-123, tradução nossa). 
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4 CAPÍTULO IV  

4.1 ANÁLISE COMPARATIVA: relações intertextuais entre o Diário de 

viagem e o conto A pedra que cresce 

 

Para entendermos as possíveis relações que existem entre essas duas obras de Albert 

Camus, que são o Diário de viagem e o conto A pedra que cresce, será válido direcionarmos 

esta pesquisa ao pensamento do crítico brasileiro Antonio Candido, mas exatamente a sua obra 

A Personagem de Ficção, onde ele diz que existe uma semelhança entre o real e o fictício. Neste 

capítulo da dissertação, buscaremos encontrar estas semelhanças entre o Diário e o Conto. 

Antonio Candido, sobre realidade e ficção, argumenta que: 

 

A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos quaisquer pode resultar, 

talvez, em excelente “prosa de arte”. Mas esta excelência resulta em ficção sòmente 

quando a paisagem ou o animal (como no poema “A pantera”, de Rilke) se “animam” 

e se humanizam através da imaginação pessoal. No caso da poesia lírica, através da 

fusão do Eu, do foco lírico, com o objeto. [...] Não são mais as palavras que constituem 

as personagens e seu ambiente. São as personagens (e o mundo fictício da cena) que 

“absorveram” as palavras do texto e passam a constituí-las, tornando-se a fonte delas 

— exatamente como ocorre na realidade. A ficção ou mimesis reveste-se de tal fôrça 

que se substitui ou superpõe à realidade. É talvez devido à velha teoria da “ilusão” da 

realidade supostamente criada pela cena, devido, portanto, ao altíssimo vigor da ficção 

cênica, que não se atribui ao teatro o qualificativo de ficção. (CANDIDO, 2007, s/p) 

 

Antonio Candido, ao falar sobre A pessoa e a personagem, nos dará alguns exemplos 

para entendermos o que buscamos com esta análise comparativa, a qual está relacionada às 

relações intertextuais entre o Diário de viagem e o conto A pedra que cresce, e o mesmo crítico 

explanará logo adiante as seguintes ideias comparativas entre os textos e suas personagens reais 

e imaginárias: 

 

A diferença profunda entre a realidade e as objectualidades puramente intencionais — 

imaginárias ou não, de um escrito, quadro, foto, apresentação teatral etc. — reside no 

fato de que as últimas nunca alcançam a determinação completa da primeira. As 

pessoas reais, assim como todos os objetos reais, são totalmente determinadas 

apresentando-se como unidades concretas, integradas de uma infinidade de 

predicados, dos quais sòmente alguns podem ser “colhidos” e “retirados” por meio de 

operações cognoscitivas especiais. Tais operações são sempre finitas, não podendo 

por isso nunca esgotar a multiplicidade infinita das determinações do ser real, 

individual, que é “inefável”. Isso se refere naturalmente em particular a sêres 

humanos, sêres psicofísicos, sêres espirituais, que se desenvolvem e atuam. A nossa 

visão da realidade em geral, e em particular dos sêres humanos individuais, é 

extremamente fragmentária e limitada. (CANDIDO, 2007, s/p) 

 

É neste mundo que parte do real ao imaginário que o conto A pedra que cresce foi 

muito bem concebido, a partir de um legado único, o qual está relacionado à viagem de Camus 
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a Iguape nos dias 5, 6 e 7 de agosto do ano de 1949. É desta viagem que percebemos que existem 

imbricações presentes nas duas obras camusianas. O Diário de viagem teve a função de registrar 

as lembranças e as memórias da viagem de Albert Camus ao Brasil, como nos narra o biógrafo 

francês Olivier Todd: 

 

Camus accumule les matériaux d’une énigmatique nouvelle, « La pierre qui pousse », 

réaliste et irréaliste, avec des touches peu habituelles, des hallucinations pleines 

d’ombres, d’écailles et de clapotis. Grincements, brumes, pluies, boues, silhouettes, 

cris d’oiseaux, pénitents blancs portant des bannières rouge et bleu, portes closes se 

succèdent. Là, Camus retracera les aventures de l’ingénieur d’Arrast dans la jungle, 

entre des fleuves gigantesques. L’auteur accorde une importance singulière à la 

macumba, danse furieuse. L’exil du héros débouche sur la fraternité et presque sur 

une expédition rédemptrice: la description transposée des errances de Camus de 

conférence en conférence ? Au final, le héros sort de l’ombre. Il « écoutait sans rien 

voir, et le bruit des eaux l’emplissait d’un bonheur tumultueux. Les yeux fermés, il 

saluait joyeusement sa propre force, il saluait, une fois plus, la vie qui recommençait 

»98 (TODD, 1996, p. 696). 

 

Foi na viagem realizada para a cidadezinha de pescadores, no litoral sul do estado de 

São Paulo, que Albert Camus teve uma das suas melhores experiências daquilo que ele 

contemplaria no Brasil e, especialmente, em Iguape. Feito sem igual, o qual ele imortalizaria 

no conto A pedra que cresce, fazendo anotações inúmeras, das quais extraiu textos, que 

posteriormente foram redigidos entre os anos de 1952 e 1955, vindo a compor a última narrativa 

do volume de seis contos do O Exílio e o Reino: 

 

Les grandes villes modernes sont aussi un lieu d’exil par excellence. C’est ce qui a 

donné naissance aux nouvelles de L’Exil et le Royaume. (As grandes cidades 

modernas também são um lugar de exílio por excelência. Foi isso que deu origem aos 

contos de O Exílio e do Reino). (MÉLANÇON, 2011, p. 75, tradução e itálico nosso) 

 

Albert Camus mesmo nos dá a entender que esta nouvelle brésilienne tem um fundo 

autobiográfico. Ela é baseada em memórias de sua viagem pelo Brasil, como assim a 

entendemos, partindo do conjunto das informações concebidas de sua experiência em nosso 

país. Tomemos aqui um exemplo que mencionamos anteriormente, de que Camus não tinha um 

lugar para se hospedar com seus amigos naquela viagem a Iguape. No hotel, eles foram 

                                                           
98 Camus junta o material para uma novela enigmática, La Pierre qui pousse (A pedra que cresce), realista e 

irrealista, com tons pouco habituais, alucinações cheias de sombras, conchas e marulhos. Rangidos, brumas, 

chuvas, silhuetas, gritos de pássaros, penitentes brancos carregando bandeiras vermelha e azul, portas fechadas se 

sucedem. Nessa novela, Camus irá rastrear as aventuras do engenheiro D’Arrast pela selva, por entre rios 

gigantescos. O autor confere uma importância singular à macumba, dança frenética. O exílio do herói desemboca 

na fraternidade e quase numa expedição redentora: a descrição transposta das andanças de Camus de uma 

conferência a outra? No final, o herói sai da sombra. Ele “escutava sem nada ver, e o barulho das águas o enchia 

de felicidade tumultuosa. De olhos fechados, saudava jubilosamente sua própria força, saudava, mais uma vez, a 

vida que recomeçava” (TODD, 1998, p. 515). 
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indicados a se dirigirem ao Hospital Boa Memória, pois “Tudo está fechado no hotel. Uma 

autoridade encontrada à noite nos leva à casa do prefeito. [...] O prefeito nos avisa, pela porta 

que vamos dormir no hospital. [...] No Hospital Boa Memória...” (CAMUS, s/d, p. 127). 

Esta referência verídica é fidedigna à encontrada no conto A pedra que cresce, quando 

o narrador nos testifica, por intermédio do engenheiro francês D’Arrast, que “o hospital onde o 

prefeito os alojara na véspera chamava-se ‘Lembrança Feliz’” (CAMUS, 2018, p. 142). 

Camus, neste conto, conta-nos sobre as pelejas cotidianas de um povo, porém há uma 

narrativa singular que é a de um homem, aparentemente muito simples, o qual luta com todas 

as suas forças para sobreviver a uma fatalidade da vida, sendo este sem nome e sem sobrenome, 

conhecido apenas como um cozinheiro de bordo de embarcações. Um cozinheiro negro, que 

após um grave acidente na embarcação que trabalhava, cai no mar. Logo, resolve fazer uma 

promessa ao deus da sua religião, caso sobrevivesse a este terrível drama. A promessa seria 

paga carregando uma pedra de cinquenta quilos na cabeça durante os dias de procissão ao Bom 

Jesus de Iguape, mas a absurda promessa seria cumprida por todo o resto da sua vida; e assim 

ele a narra: 

 
J’étais en mer, au large d’Iguape, sur un petit pétrolier qui fait le cabotagem pour 

approvisionner les ports de la côte. Le feu a pris à bord. Pas par ma faute, eh! Je sais 

mon métier! Non, le malheur! Nous avons pu mettre les canots à l’eau. Dans la nuit, 

la mer s’est levée, elle a roulé le canot, j’ai coulé. Quand je suis remonté, j’ai heurté 

le canot dela tête. J’ai dérivé. La nuit était noire, les eaux sont grandes et puis je nage 

mal, j’avais peur. Tout d’un coup, j’ai vu une lumière au loin, j’ai reconnu le dôme de 

l’église du bon Jésus à Iguape. Alors, j’ai dit au bon Jésus que je porterais à la 

procession une pierre de cinquante kilos sur la tête s’il me sauvait.99 (CAMUS, 2017, 

p. 162) 

 

Quando lemos as narrativas do diário e do conto (este último que é parte integrante de 

O Exílio e o Reino, encontramos similaridades nas descrições dos ambientes e das personagens. 

Percebemos que o diário e o conto apresentam um conjunto de cenas de alegres noites festivas, 

nas quais os participantes, em sua maioria pessoas negras, reúnem-se em frequentes rituais de 

macumbas e danças populares em uma grande casa de chão batido, o terreiro, coberto por 

poeira, ao som de uma orquestra de tambores. Alí, os brincantes (como assim também são 

                                                           
99 Eu estava no mar, na costa de Iguape, num pequeno petroleiro que faz cabotagem para abastecer os portos da 

costa. Houve fogo a bordo. Não foi culpa minha, eu conheço meu trabalho! Não, que azar! Conseguimos colocar 

os botes na água. À noite, o mar subiu, o bote virou, eu afundei. Quando subi, bati com a cabeça no bote. Fiquei 

perdido. A noite estava escura, o mar é grande, e além disso eu nado mal, estava com medo. De repente, vi uma 

luz ao longe, reconheci a cúpula da igreja do Bom Jesus de Iguape. Então disse ao Bom Jesus que carregaria na 

procissão uma pedra de cinquenta quilos na cabeça se ele me salvasse. Você não acredita, mas as águas se 

acalmaram e o meu coração também. Nadei calmamente, estava feliz, e cheguei à costa. Amanhã, vou cumprir 

minha promessa (CAMUS, 2018, pp. 152-153). 
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conhecidos) dançavam e cantavam noite adentro, em um compasso uníssono e solidário, porém, 

visto de uma coletividade amigável. Para Roger Bastide: 

 
A macumba [que tem como um dos elementos presente em seu ritual o transe 

místico,100esse a partir da dança citada tanto no diário, como no conto] reflete esse 

mínimo de unidade cultural necessário à solidariedade dos homens [D’Arrast e Le 

Coq] em face de um mundo que não lhes traz senão insegurança, desordem e 

mobilidade. (BASTIDE, 1971b, p. 407, acréscimo nosso) 

4.2 Uma Macumba no Brasil 

 

A visita à Macumba de Caxias, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, foi algo que 

tocou Albert Camus, foi uma experiência ímpar, assim como tocara a muitos estrangeiros que 

visitavam esses espaços nas periferias das grandes cidades brasileiras na primeira metade do 

século XX. O sociólogo francês Roger Bastide (1971) nos informa sobre as figuras que 

preenchiam estes espaços: intelectuais, políticos, artistas, estrangeiros, pessoas de pele branca, 

com suas possíveis ou não religiões e que outrora nunca eram vistas nos mesmos espaços e, que 

foram marcadas pesadamente pela presença e herança dos negros favelados e desagregados da 

sociedade. Roger Bastide, em A Macumba Urbana, fala do surgimento deste fenômeno que 

estava ocorrendo pelas periferias, organizado pelos religiosos de matriz afro-brasileira: 

 
O espiritismo de Umbanda expulsou a macumba dos subúrbios do Rio para as cidades 

pequenas que, de algum modo, constituem o cinturão proletário da capital. Duque de 

Caxias, em particular, é hoje um dos centros mais importantes dêsse tipo de seitas 

africanas que sempre constituem centros de cura dos males do corpo ou da alma, ao 

mesmo tempo que centros recreativos gratuitos. O gôsto pelo exotismo, o desejo que 

têm as pessoas embotadas de descobrir novas formas de espetáculos, capazes de lhe 

sacudir os nervos, a sede de mistério existente em muitos homens, levam certos 

brancos a assistirem às macumbas; e não é raro verem-se diante de humildes casas 

muitos Chevrolets à espera de seus proprietários. E essa irrupção do branco, que, 

acreditamos nos versos de Gregório de Matos citados em nossa história de velhas 

referências, deu nascimento ao que se chama de “macumba turística”.  [...] O mulato, 

o branco brasileiro, e finalmente o estrangeiro, logo acabam se tornando Embandas, 

na idéia de assim conseguirem fortuna com mais facilidade. (BASTIDE, 1971b, pp. 

410-411) 

 

 

Com o título Une Macumba au Brésil,101 Camus registra em seu Diário de viagem, 

em 16 de julho, a experiência que teve ao visitar, a convite do dramaturgo e político Abdias do 

                                                           
100 [...] o transe místico, identificando empregadinhas de restaurante, cozinheiras ou pedreiros com os reis do céu, 

da tempestade ou do mar, faz desaparecer os sentimentos de inferioridade, os ressentimentos contra as humilhações 

diárias, em resumo tudo o que pode originar ou alimentar o protesto racial (BASTIDE, 1971b, p. 325). 
101 Nas páginas 6 e 7 do Suplemento Letras e Arte do domingo 23 de março do ano de 1952, sai trechos de Uma 

Macumba no Brasil: Página do diário inédito de Albert Camus. 
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Nascimento, um terreno de macumba na periferia do Rio de Janeiro, em Caxias. Em um trecho 

do seu diário, Camus escreve sobre o convite de Abdias: “Seu parecer é de que tentemos, no 

entanto, numa expedição a Caxias102, aldeia dos arredores, a 40 quilômetros do Rio, e que 

procuremos uma macumba ao acaso” (CAMUS, s/d, p. 86). Camus e seu guia intelectual saíram 

noite adentro, à procura de uma macumba, para que esse ilustre visitante francês pudesse sentir, 

no calor carioca, o que era uma Macumba à brasileira. 

Camus, quando faz anotações sobre estes ritos de cunhos sincretistas em seu Diário de 

Viagem, deixa evidente que existem semelhanças entre os rituais praticados por religiões no 

Brasil, principalmente relacionadas às práticas. Roger Bastide (1971b, p. 410) diz que “a sêde 

de mistério existente em muitos homens leva certos brancos a assistirem às macumbas”: 

 

Em Caxias, a 40 quilômetros do Rio, procuramos uma macumba ao acaso. [...] São 

cerimônias cujo propósito parece constante: obter a descida do deus em si, por meio 

de danças e cantos. O objetivo é o transe103. O que distingue a macumba das outras 

cerimônias é a mistura de religião católica e dos ritos africanos. Como deuses ou 

santos, há Echou, espírito do mal e deus africano, mas também Ogoun, que é o nosso 

São Jorge. Há também santos Cosme e Damião104, etc..., etc. (CAMUS, s/d, pp. 86-

87) 

 

Ao falarmos da existência do sincretismo brasileiro, não há como não citar Roger 

Bastide (1898-1914), sociólogo francês que por anos morou no Brasil. Ele explica a semelhança 

entre esses rituais religiosos (catolicismo e macumba) vistos por Camus: 

 

O catolicismo e a religião africana coincidem, disse-me um deles, na afirmação 

comum de que cada um dentre nós tem seu anjo da guarda; mas, enquanto o católico 

não tem mais que o conhecimento dêsse fato, o africano sabe o nome de seu anjo – 

orixá, protetor de sua cabeça. Uma outra semelhança que existe ainda entre duas 

religiões é a de que os orixás e os santos viveram outrora na terra; seria então comum 

o ponto de partida dos dois cultos e poderia se definir pelo evemerismo. Mas, 

acrescentou êle, enquanto o católico canoniza seus santos, o africano ignora a 

canonização; os orixás se manifestam, isto é, descem no corpo de seus fiéis, 

originando o transe místico, ao passo que os padres proíbem as manifestações de seus 

santos. (BASTIDE, 1971b, p. 360) 

 

 

Foram os africanos que trouxeram os ritos conhecidos e manifestados dentro dos cultos 

afro-brasileiros para o Brasil. Esses ritos são comentados e relatados por Albert Camus em seu 

                                                           
102 O espiritismo de Umbanda expulsou a macumba dos subúrbios do Rio para as cidades pequenas que, de algum 

modo, constituem o cinturão proletário da capital. Duque de Caxias, em particular, é hoje um dos centros mais 

importantes dêsse tipo de seitas africanas (BASTIDE, 1971b, p. 410). 
103 [...] os orixás se manifestam, isto é, descem no corpo de seus fiéis originando o transe místico (BASTIDE, 

1971b, p. 360). 
104 Os santos católicos já não estão ausentes, e não justamente aqueles que foram identificados com os orixás, São 

Cosme e Damião, São Jorge, Santa Bárbara e Santo Antônio, mas que permanecem prudentemente no altar, sem 

intervir nas cerimônias (BASTIDE, 1971b, p. 411). 
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Diário de viagem e representados em A pedra que cresce. As experiências contemplativas de 

uma Macumba em Caxias, Rio de Janeiro e de um Candomblé em Salvador, Bahia são anotadas 

por Camus no Diário de viagem, junto com suas críticas sobre essa “nova cerimônia desta 

curiosa religião afro-brasileira que, aqui, é o catolicismo dos negros” (CAMUS, s/d, p. 109). 

Sobre este sincretismo, Bastide comenta o seguinte: 

 
O sincretismo não pode definir-se mediante a simples adição, ou pela confusão, das 

civilizações em contato: é êle uma atividade de homens reunidos em grupos 

divergentes ou solitários, traduz, em dogmas ou ritos, o próprio movimento das 

estruturas sociais que se fazem e tornam-se a fazer. Podem as civilizações se encontrar 

sem se penetrar; quando se interpretam, essa interpretação não se faz ao acaso: ela 

segue certas leis, que são as aproximações ou de conflitos entre as coletividades 

portadoras dessas civilizações heterogêneas. (BASTIDE, 1971b, pp. 466-467) 

 

Assim, Albert Camus vê entre as manifestações religiosas do Brasil o que nos afirma 

Roger Bastide (1971b), ao dizer que “as civilizações se encontram sem se penetrar” e se 

confirmam ao reafirmar que, “quando elas se interpretam, essa interpretação não se faz ao 

acaso”. Essa afirmação está no Diário de viagem e no conto A pedra que cresce. A primeira é 

progenitora da segunda, e ambas irão forjar esses laços literários camusianos. 

Como observador estrangeiro, crítico e intelectual, Albert Camus pôde observar esta 

mistura de ritos religiosos, organizados e distintos. Em seu Diário de viagem, podemos 

encontrar o que diz Aníbal Machado a Camus sobre a pluralidade das religiões encontradas no 

Brasil: “Ele [Aníbal Machado] diz que a mistura [do sincretismo que há] da religião e do amor 

é bem interessante no Brasil” (CAMUS, s/d, p. 76). 

É neste quesito interessante que entendemos que as religiões que existem no Brasil são 

cuidadosamente descritas no Diário de viagem de Camus. Ao descrever uma macumba em 

Caxias, ele informa aos seus leitores que “O que distingue a macumba das outras cerimônias é 

a mistura (o sincretismo) de religião católica e dos ritos africanos” (CAMUS, s/d, p. 86). Em 

passagem por Salvador, Camus também teve a oportunidade de conhecer o rito de um 

candomblé junto com o cônsul francês. Era tudo novo e curioso para este visitante. 

Ainda sobre religião, abaixo temos a descrição que Camus fez sobre a procissão do 

Bom Jesus de Iguape: 

 

Iguape, na verdade, é a cidade do Bom Jesus, cuja efígie foi encontrada sobre as ondas 

pelos pescadores que a lavaram nesta gruta. Desde então, cresce ali incansavelmente 

uma pedra, que é cortada em lascas, muito benéficas. [...] Mas nós viemos para a 

procissão. [...] A multidão cresce. Alguns romeiros estão na estrada há cinco dias, nos 

caminhos esburacados do interior. Um deles, que tem um ar de assírio, ornado de uma 

bela barba negra, conta-nos que foi salvo de um naufrágio pelo Bom Jesus, após uma 

noite e um dia passados nas ondas furiosas, o qual fez uma promessa de carregar uma 

pedra de 60 quilos, durante a procissão. Mas a hora se aproxima. Da igreja, saem os 
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penitentes negros, depois brancos, com roupas clericais, depois, as crianças-anjos; em 

seguida, uma espécie de filhos de Maria, e, ainda, a efígie do próprio Bom Jesus, atrás 

da qual adianta-se o homem da barba, de dorso nu, carregando uma enorme laje (a 

pedra) na cabeça. (CAMUS, s/d, pp. 129 a 131) 

 

Entendemos que as religiões brasileiras são plurais nas suas manifestações, e cada uma 

contém explicações diferentes, mas carregadas de semelhanças. Ao lermos a introdução do livro 

Liberdade por um fio, de Flávio Gomes e João Reis, teremos uma breve explicação da 

influência dos africanos nos cultos brasileiros: “[...] os escravos da África e seus descendentes 

imprimiram marcas próprias sobre vários outros aspectos da cultura material e espiritual deste 

país, sua agricultura, culinária, religião, língua, música, artes, arquitetura” (GOMES; REIS, 

2012, p. 9).  

Há um fato curioso sobre o ritual da macumba em Caxias, descrito por Camus em seu 

Carnets III. O primeiro nome para o conto brasileiro A pedra que cresce teria sido ‘Iguape’105. 

Quanto à experiência em Iguape, junto a Oswald de Andrade, seu filho Rudá e o cônsul francês 

Paul Sylvestre, Camus é o típico espectador ilustre, com um olhar crítico e intelectual para 

aquela procissão centenária da festa do Bom Jesus. Foi dos três dias em que ele esteve tão 

próximo ao rio Ribeira que surgiu as páginas do conto em O Exílio e Reino, com o intuito de 

imortalizar as desmedidas destes trópicos que, segundo ele são: “[...] quilômetros de floresta 

virgem, a espessura desse mar vegetal; de imaginar a solidão no meio deste mundo inexplorado, 

e a noite cai enquanto nos embrenhamos pela floresta” (CAMUS, 1978, pp. 124-125). 

Vale lembrar que alguns “santos” da religião Católica são encontrados nos ritos dos 

cultos de matrizes africanas, porém, com uma única diferença: os nomes destes são diferentes. 

Por exemplo: Santa Bárbara é Iemanjá; São Jorge é Ogún. Esta fusão de diferentes cultos ou 

doutrinas religiosas – com suas interpretações próprias e elementos particulares – caracteriza 

parte dos brasileiros, um povo de religiosidade sincrética, fato que despertou muito o interesse 

de Albert Camus no Brasil. Sobre a macumba de Caxias, Camus realiza as seguintes anotações 

em seu Diário de viagem: 

 

                                             Uma Macumba no Brasil 106 

Em Caxias, a 40 quilômetros do Rio, procuramos uma macumba ao acaso. [...] São 

cerimônias cujo propósito parece constante: obter a descida do deus em si, por meio 

de danças e cantos. O objetivo é o transe. O que distingue a macumba das outras 

cerimônias é a mistura de religião católica e dos ritos africanos. Como deuses ou 

                                                           
105 4 - Ville côtière du Brésil, au sud de São Paulo. Dans les Carnets. “La Pierre qui pousse” est désignée ainsi: 

Iguape - la chaleur humaine, l’amitié du coq noir (CAMUS, 1967, p. 1378). Cidade costeira do Brasil, ao sul de 

São Paulo. “A pedra que cresce” está designada também: Iguape - o calor humano, a amizade com o cozinheiro. 

(CAMUS, 1967, p. 1378, tradução nossa).  
106 Cf. com A pedra que Cresce, em O Exílio e o Reino.  A cena de macumba é feita de três fragmentos do diário 

(CAMUS, 1978, p. 153). O título, Uma Macumba no Brasil, aparece no Diário de viagem na página 86. 
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santos, há Echou, espírito do mal e deus africanos, mas também Ogum, que é o nosso 

São Jorge. Há também santos Cosme e Damião. (CAMUS, 1978, pp. 86-87) 

 

Em seus registros literários, as personagens religiosas têm características distintas e 

particulares. Os cultos e práticas religiosas brasileiras estão tanto no Diário de viagem como 

em A pedra que cresce. Essas práticas religiosas são descritas como iniciativa social que 

aproxima os homens pela crença e pela empatia, como ocorre com D’Arrast, ao manifestar 

solidariedade ao promesseiro. Contudo, alguns rituais religiosos só podem ser praticados por 

quem faz parte do grupo, não sendo acessível às pessoas de fora: 

 
É tarde, Capitão - disse. - Eles vão dançar a noite toda, mas não querem que você 

fique mais tempo. [...] D’Arrast levantou-se e seguiu o cozinheiro que chegou até a 

porta esgueirando-se pela parede. [...] Venha. Daqui a pouco vai ser preciso carregar 

a pedra. - Vou ficar - disse o cozinheiro com um tom decidido. - E a sua promessa? 

Sem responder, o cozinheiro empurrou um pouco a porta que D’Arrast retinha com as 

mãos. Ficaram assim por um segundo, e D’Arrast cedeu, dando de ombros. Afastou-

se. (CAMUS, 2018, p. 163) 

 

Encontramos no Diário de viagem algumas palavras e termos próprios dos rituais 

religiosos sincréticos que Camus presenciou no Brasil e que ele mantém na grafia original ou 

próximo dela, sem os traduzir para o francês. Da macumba em Caxias, ficou a grafia Echou 

(CAMUS, 1978, p. 87). Do espetáculo do Maracatu em Recife, dedicado a Camus, ficou o  

bomba-menboi (Op. cit., p. 104). Há também termos referentes a outros aspectos da realidade 

cultural e social brasileira, como favella (Op. cit., p. 116). Temos o nome de Doña Anésia, a 

dona da pensão localizada na pequena aldeia de Piedade, que fica no caminho de Iguape, onde 

Camus almoça com Oswald de Andrade. Lá, Albert Camus recebe flores artificiais de uma índia 

mestiça, e degusta uma cashasa, pinga tipicamente brasileira (Op. cit., p. 124). 

No caso do Diário de viagem, as anotações que se destacam são: a degustação de uma 

feijoada à brasileira e a hospedagem em um quarto de hospital sem luz e sem água, apesar deste 

estar cheirando à tinta nova: “No hospital ‘Boa Memória’, somos conduzidos pela amável 

autoridade em direção a um pavilhão desativado, que cheira à pintura fresca, [...] foi repintado 

em nossa homenagem” (CAMUS, 1978, p. 127). 

Luís Romano (2016) que, ao analisar as crônicas de viagem de Cecília Meirelles e o 

olhar crítico que nelas transparece, afirma que “o viajante: [...] é um contemplador, sedento de 

conhecer e de relacionar informações e imagens, de aprender com a cultura do outro” 

(ROMANO, 2016, p. 93). Igual a Cecília Meireles, faz Albert Camus: observa atentamente tudo 

à sua volta, registrando tudo em seu diário. Alguns desses registros foram posteriormente 

reelaborados, dando origem ao texto literário do conto A pedra que cresce. 
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Sobre o conto brasileiro, o seu espaço geográfico merece destaque. Nesta narrativa de 

Camus temos referências a lugares desiguais: os espaços altos, onde moram os notáveis de 

Iguape, e os espaços baixos, onde vivem os favelados. Michael Issacharoff afirma que:  

 

Quant à La Pierre qui pousse, l’opposition haut/bas est structurée de façon très 

précise. Il s’agit tout d’abord d’une division en zone riche et zone pauvre : les notables 

— les riches — habitent à l’abri du fleuve sur les hauteurs, les indigènes pauvres, les 

quartiers bas, près de l’eau. Le club des riches se trouve au premier étage. Toutes les 

fois que d’Arrast est invité par les notables, on le reçoit dans un espace élevé : au club 

du premier étage pour la réception et pour le déjeuner avec le maire, aux balcons de 

la maison du juge et de la mairie pour voir la procession. En revanche, d’Arrast 

effectue plusieurs fois le mouvement haut-bas : dès son arrivée, il demande à visiter 

les bas-quartiers ; et ses invitations provenant du coq l’amènent au même niveau bas. 

On l’invite à la grande case des bas-quartiers pour la fête ; on lui montre la grotte dans 

le Jardin de La Fontaine. Les invitations des notables et du coq sont donc mises en 

parallèle.107 (ISSACHAROFF, 1975, pp. 267-268) 

 

Considerada como uma das obras póstumas de Albert Camus, Diário de viagem 

apresenta as experiências que este intelectual tivera no Brasil no ano de 1949. Todavia, apesar 

de serem experiências novas e curiosas, Camus diz que não desejaria mais voltar ao Brasil, pois 

a sua natureza exuberante o sufocou. No Diário de viagem, ele descreve que o Brasil é um: 

 

País em que as estações se confundem umas com as outras; onde a vegetação 

inextricável torna-se disforme, onde os sangues misturam-se a tal ponto que a alma 

perdeu seus limites. Um marulhar pesado, a luz esverdeada das florestas, o verniz de 

poesia vermelha que cobre todas as coisas, o tempo que se derrete, a lentidão da vida 

rural, a exercitação breve e insensata das grandes cidades – é o país da indiferença e 

da exaltação. Não adianta o arranha-céu, ele ainda não conseguiu vencer o espírito da 

floresta, a imensidão, a melancolia. São os sambas, os verdadeiros, que exprimem 

melhor o que quero dizer. (CAMUS, s/d, pp. 132-133) 

 

Diário de viagem é um livro fiel ao seu tempo e espaço. Nele estão as descrições 

geográficas, culturais, religiosas e sociais de Albert Camus sobre o Brasil. Um intelectual ateu 

em terra estrangeira e sincreticamente religiosa. Dessa viagem surge o conto “A pedra que 

cresce”. Cleone Rodrigues também afirma isso. Ela parte das leituras nas anotações que Camus 

fizera no Diário de viagem, tirando suas próprias conclusões sobre estes espaços descritos, 

confirmando-nos que:  

                                                           
107 Quanto para A pedra que cresce, a oposição alto/baixo é estruturada com muita precisão. Em primeiro lugar, 

se trata de uma divisão em zonas ricas e pobres: os notáveis - os ricos - vivem protegidos do rio nas alturas, e os 

indígenas pobres nos bairros baixos, perto da água. O clube dos homens ricos fica no primeiro andar. Sempre que 

D’Arrast é convidado pelos notáveis, é recebido em um lugar alto: no clube do primeiro andar para a recepção e 

para o almoço com o prefeito, nas sacadas da casa do juiz e na prefeitura dá para ver a procissão. Por outro lado, 

D’Arrast faz por várias vezes o movimento de cima-para baixo. Ao chegar, ele pede para visitar as favelas. Um 

dos seus convites para isso veio do cozinheiro e o levou à parte baixa da cidade. Ele é convidado para ir ao maior 

barraco da favela para uma festa, e mostram-lhe a gruta do Jardim da Fonte. Os convites dos notáveis e o do 

cozinheiro são, portanto, colocados paralelamente um ao outro (ISSACHAROFF, 1975, pp. 267-268). 
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Aqui, à maior proximidade da natureza, da floresta e das águas, corresponde a 

simplicidade, a espontaneidade e a fé que caracterizam o povo. Mas D’Arrast 

permanece, numa primeira etapa, estranho a essas realidades. [...] na encruzilhada de 

duas crenças, entre as quais se divide o povo de Iguape (RODRIGUES, 2018b, p. 41). 

 

Cleone Rodrigues continua sua extensa análise sobre as experiências de D’Arrast em 

Iguape. Ela cita a condição de exílio deste estrangeiro, como se sua estadia na cidade brasileira 

fosse uma viagem forçada: 

 

É preciso aderir, penetrar no coração deste mundo cujo ritmo oscila entre a liquidez e 

a trepidação dos tambores. O homem que tem suas raízes fincadas neste solo, faz parte 

de sua grandeza generosa, em vez de sentir-se amesquinhado como um minúsculo ser 

à parte. Mas D’Arrast não sabe viver ainda este amor total de seres que, embora na 

miséria, podem rir e dançar, tirar de sua dor a alegria, cantar com modulações de 

pássaros, confundindo vida e morte. Esquecidos pelos grandes, são a própria bem-

aventurança. Mas, para ele, só existe por enquanto o exílio: foge da velha Europa, 

minada pelo ódio; e aqui, o rumor dos rios e da batucada o entontece. O sol não penetra 

seus olhos, interceptado pela floresta. O calor é sempre úmido e esmagador. A asfixia 

ameaça a cada momento. (RODRIGUES, 2018b, p. 43) 

 

Daquela experiência em Caxias, Camus a fantasiaria muito bem e com exatidão, nas 

linhas do conto brasileiro de A pedra que cresce, com elementos que partiram da realidade para 

o ficcional, graças as diversas e insistentes visitas dele pelo Brasil, pois o mesmo se encontrara 

terrivelmente debilitado por causa de uma forte crise de tuberculose que o afligia, obstante, ele 

continuava suas idas e vindas pelas cidades brasileiras, jornadas que só enriqueceram e 

ilustraram para toda posteridade seu testemunhal Diário de viagem.  

4.3 Intertextualidades: do Diário de viagem ao conto A pedra que cresce 

 

A seguir, desenvolvemos as primeiras análises partindo das comparações dos 

fragmentos do diário e do conto. Procuraremos observar as semelhanças quanto ao trabalho de 

recriação de ambientes e personagens, a partir das relações possíveis entre Diário e Conto, 

buscando a gênese criadora deste último gênero: 

 

JOURNAL: Pourtant, la forêt se raréfie un peu – et lentement, le paysage se modifie. 

Nous sortons enfin à l’air libre et parvenous à un petit village où nous sommes arrêtés 

par un grand fleuve. Signaux lumineux de l’autre côté de la rive et nous voyons arriver 

une grande bac, du plus vieus système qui soit à la tringle, mené par des mulâtres en 

chapeau de paille. Nous embarquons et le bac dérive lentement sur le rio Ribeira. Le 

fleuve est large et coule doucement vers la mer et la nuit. Sur les deux rives une forêt 

encore dense. Dans le ciel mou, des étoiles embuées. Tout le monde se tait à bord. Le 
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silence absolu de cette heure est troublé seulement par le clapotis de fleuve le long du 

bac.108 (CAMUS, 2016, p. 105) 

 

CONTE: Les phares découpèrent soudain dans la nuit, d’un côté de la route, puis de 

l’autre, deux baraques de bois couvertes de tôle. Près de la deuxième, sur la droite, on 

distinguait dans le léger brouillard, une tour bâtie de poutres grossières. Du sommet 

de la tour partait un câble métallique, invisible à son point d’attache, mais qui 

scintillait à mesure qu’il descendait dans la lumière des phares pour disparaître 

derrière le talus qui coupent la route. [...] un grand silence frais tomba sur la piste et 

sur la forêt. On entendit alors le bruit des eaux. [...] Une nuit plus dense et figée, loin, 

de l’autre côté, devait être la rive. [...] Le chauffeur éteignit ses phares, les alluma, 

puis les fit clignoter régulièrement. [...] Soudain, de l’autre côté du fleuve, au bout 

d’un bras invisible, une lanterne s'éleva plusieurs fois dans l’air. La petite pluie qui 

avait détrempé la piste, une heure auparavant, flottait encore dans l’air tiède, 

alourdissait le silence et l’immobilité de cette grande clairière au milieu de la forêt 

vierge. Dans le ciel noir tremblaient des étoiles embuées. 109 (CAMUS, 2017, pp. 143-

144) 

 

Neste presente estudo de caráter literário, partiremos primeiro da leitura feita no 

Journaux de voyage (Diário de viagem) e depois na do conto “La Pierre qui pousse” (A pedra 

que cresce). Percebemos que a análise comparativa entre esses dois textos de Albert Camus 

revela uma aproximação direta dos fatos decorridos naquela sua viagem a Iguape em 1949, e 

que, ao descrevê-la em seu Diário de viagem, como forma de seu itinerário testemunhal, esse 

viajante estrangeiro irá descrever também os exotismos desta terra pelas suas próprias 

contemplações. Nádia Battella Gotlib descreverá em seu livro ‘Teoria do Conto’, sobre a 

fórmula de O conto literário, quando nos diz que: 

 

A história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode se esboçar a partir deste critério 

de invenção, que foi se desenvolvendo. Antes, a criação do conto e sua transmissão 

oral. Depois, seu registro escrito. E posteriormente, a criação por escrito de contos, 

quando o narrador assumiu esta função: de contador-criador-escritor de contos, 

afirmando, então, o seu caráter literário. A voz do contador, seja oral ou seja escrita, 

sempre pode interferir no seu discurso. Há todo um repertório no modo de contar e 

nos detalhes do modo como se conta – entonação de voz, gestos, olhares, ou mesmo 

                                                           
108 DIÁRIO: No entanto, a floresta se rarefez um pouco – lentamente, a paisagem modifica-se. Saímos, finalmente, 

para o ar livre e chegamos a uma pequena aldeia, onde um grande rio nos obriga a parar. Sinais luminosos na outra 

margem, e vemos chegar uma grande barcaça, do mais antigo sistema possível, movida por meio de um cabo 

estendido entre as duas margens do rio, e conduzida por mulatos de chapéu de palha. Embarcamos, e a barcaça 

deriva lentamente sobre o rio Ribeira. O rio é largo e corre suavemente em direção ao mar e à noite. Nas duas 

margens, uma floresta ainda densa. No céu úmido, estrelas brumosas. Calam-se todos a bordo. O silêncio absoluto 

deste momento só é perturbado pela batida da água do rio na barcaça. (CAMUS, s/d, p. 125) 
109 CONTO: De repente, faróis brilhavam na noite, de um lado da estrada, e depois do outro, fazendo aparecer 

dois barracões de madeira cobertos de zinco. Perto do segundo à direita, distinguia-se, na bruma ligeira, uma torre 

construída com vigas grosseiras. Do topo da torre saía um cabo metálico, invisível na base, mas que cintilava à 

medida que descia iluminado pela luz dos faróis para aparecer por trás do declive que cortava a estrada. [...] um 

grande silêncio fresco caiu sobre a pista e a floresta. Ouviu-se então o ruído das águas. [...] Lá longe, do outro 

lado, uma noite mais densa e fixa devia ser a margem. [...] O motorista apagou os faróis, acendeu-os, e depois fê-

los piscar regularmente. [...] De repente do outro lado do rio, na extremidade de um braço invisível, uma lanterna 

elevou-se várias vezes no ar. [...] A chuva miúda que havia encharcado a pista uma hora antes ainda flutuava no 

ar morno, tornando pesado o silêncio e a imobilidade dessa grande clareira no meio da floresta virgem. No céu 

negro tremiam estrelas embaçadas. (CAMUS, 2018, p. 136) 
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algumas palavras e sugestões –, que é passível de ser elaborado pelo contador, neste 

trabalho de conquistar e manter a atenção do seu auditório. (GOTLIB, 1985, p.13) 

 

 

Roger Grenier (1991, p. 329), afirma isso ao dizer que “La Pierre qui pousse est le 

seul texte où Camus a recours à l’exotisme”110. Camus irá se referir à densa e sufocante natureza 

do Brasil quando vista Iguape. Ele descreve em seu diário que “a floresta se rarefez um pouco 

– lentamente, a paisagem modifica-se. Saímos, finalmente, para o ar livre e chegamos a uma 

pequena aldeia [Piedade], onde um grande rio [chamado Ribeira] nos obriga a parar” (CAMUS, 

s/d, p. 125, acréscimo nosso). 

Semelhanças encontramos no conto A pedra que cresce, quando é narrada, 

minuciosamente, a paisagem noturna, referindo-se ao exato momento em que D’Arrast se 

aproxima de Iguape. Este personagem seguirá a direção do tom da voz cinematográfica do 

narrador onisciente seletivo, como alguém que está em um set de filmagens, obedecendo às 

ordens de um diretor. No silêncio daquela densa floresta tropical, é a voz desse narrador que 

descreve a cena da chegada noturna do viajante estrangeiro francês à cidade. A paisagem 

noturna e estranha é contemplada pelo olhar estrangeiro de D’Arrast. 

Logo percebemos que ali naquela cena existe uma descrição sinestésica, que será 

transmitida neste conto brasileiro de Albert Camus, através de uma linguagem lírica. Essa 

sinestesia, que está exposta no conto, pode ser vista em: “[...] um grande silêncio fresco caiu 

sobre a pista e a floresta. Ouviu-se então o ruído das águas [do rio Ribeira]. [...] Lá longe, do 

outro lado, uma noite mais densa e fixa devia ser a margem [de Iguape]” (CAMUS, 2018, p. 

136, itálico e acréscimo nosso). 

Partindo da análise do ponto de vista sensorial e sinestésico, vemos que a sensação 

“silêncio fresco”, descrita no trecho do conto acima, será caracterizada como uma 

“audição/tátil”, a qual remete imediatamente ao senso auditivo do “ruído das águas”. Mas há 

também a sugestão de “frescor tátil” das águas sempre presente (em suas várias manifestações) 

na narrativa, até mesmo pelo viés visual dessas águas que se movem, entre as marés que sobem 

e baixam pelas encostas de Iguape, em seu movimento natural regido pela lua. 

Dessa forma, no conto A pedra que cresce existe um nível de descrição sensorial feita 

pelo personagem principal, D’Arrast. Essa descrição se repete a cada envolvimento direto deste 

viajante e de sua visão contemplativa e silenciosa com as paisagens brasileiras, que ocorre em 

suas andanças por terra ou por água. Essa mesma contemplação sinestésica é revelada nos 

                                                           
110 “A pedra que cresce é o único texto onde Camus tem recurso para o exotismo” (GRENIER, 1991, p. 239). 
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relatos do Diário de viagem. A seguir, temos mais um exemplo dessa figura de linguagem 

presente no texto literário de A pedra que cresce: 

 

Descia na direção do rio fresco, sob a chuva impalpável. Continuava escutando o 

grande ruído espaçoso que não deixara de ouvir desde sua chegada, e que seria 

impossível dizer se vinha das águas ou das árvores. Chegando à margem, olhava ao 

longe a linha indecisa do mar, os milhares de quilômetros de águas solitárias e a 

África, e, mais além, a Europa de onde ele vinha. (CAMUS, 2018, p. 148) 

 

Vemos as descrições dos espaços naturais no fragmento do conto acima: a floresta, o 

rio, a pista, as águas. Esta paisagem natural é contemplada por Camus nas duas obras, conto e 

diário. No Diário de viagem, ele descreve: “Nas duas margens, uma floresta ainda densa. No 

céu úmido, estrelas brumosas. Calam-se todos a bordo. O silêncio absoluto deste momento só 

é perturbado pela batida da água do rio na barcaça” (CAMUS, s/d, p. 125). A descrição literária 

e a contemplação silenciosa de Camus são perturbadas pela “batida da água”, que pode ser 

percebida, ao mesmo tempo, como tátil, auditiva e visual. 

No conto A pedra que cresce, podemos ver esses signos da natureza bem evidentes, 

como no trecho: “A chuva miúda que havia encharcado a pista uma hora antes ainda flutuava 

no ar morno, tornando pesado o silêncio e a imobilidade dessa grande clareira no meio da 

floresta virgem. No céu negro tremiam estrelas embaçadas” (CAMUS, 2018, p. 136). Vejamos 

abaixo mais dois fragmentos, um retirado do Diário de viagem e o outro retirado do conto A 

pedra que cresce, para que continuemos este percurso analítico e comparativo: 

 
JOURNAL: Arrivés au sommet de la colline, nous entendons des tambours et des 

chats assez lointains, mais qui cessent presque aussitôt. [...] J’aperçois soudain une 

théorie de filles noires qui montent vers nous. Elles sont habillées de robes blanches 

em soie grossière, la taille aux fesses. Un homme vêtu d’une sorte de casaque rouge, 

portant des colliers aux dents multicolores. [...] des musiciens : deux tambours bas et 

un tambour long. [...] les danseurs, d’une sorte de pyjama blanc.111 (CAMUS, 2016, 

pp. 74-76) 

 

CONTE: Soudain, des tambours et des chants s'élevèrent dans le lointain, d'abord 

sourds puis distincts, qui se rapprochèrent de plus en plus et qui se turent. On vit peu 

après apparaître une théorie de filles noires, vêtues de robes blanches en soie grossière, 

à la taille très basse. Moulé dans une casaque rouge sur laquelle pendait un collier de 

dents multicolores, un grand noir les suivait et, derrière lui, en désordre, une troupe 

d'hommes habillés de pyjamas blancs et des musiciens munis de triangles et de 

tambours larges et courts. 112 (CAMUS, 2017, p. 167) 

                                                           
111 DIÁRIO: Chegando ao topo da colina, ouvimos tambores e cantos bastantes longínquos, mas logo cessam. [...] 

De repente, interveio uma procissão de moças negras, que sobem em nossa direção. Estão vestidas de branco, de 

seda grosseira, a cintura baixa. Segue-as um homem, trajando uma espécie de casaca vermelha, com colares de 

dentes muito coloridos. [...] os músicos: dois tambores baixos e um tambor longo. [...] os dançarinos com uma 

espécie de pijama branco. (CAMUS, s/d, pp. 88-90) 
112 CONTO: De repente, ecoaram ao longe tambores e cantos, a princípio surdos e depois mais distintos, que se 

aproximaram cada vez mais e que se calaram. Pouco depois, viu-se aparecer uma procissão de moças negras, com 
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Nos fragmentos textuais acima, é possível perceber as relações intertextuais entre as 

obras: que indicam a gênese na escrita de Albert Camus. O conto apresenta os relatos reais 

expostos no diário brasileiro do autor. No fragmento do Diário de viagem, é perceptível que a 

ação da procissão ocorre abruptamente, enquanto que no conto A pedra que cresce, há uma 

demora para a cena da procissão aparecer, causando expectativa no leitor. 

Camus, nas duas obras, cita as moças negras e o homem negro, vestido com uma típica 

bata ou túnica de cor vermelha, trazendo no pescoço um colar de dentes. Por sua veste e enfeites 

multicoloridos e exóticos, ele é notado por todos naquela ocasião. Os elementos do culto 

religioso da macumba também são descritos nas duas obras, assim como o espaço onde este 

culto se realiza e as pessoas ali presentes. Por meio do Diário de viagem, percebemos que a 

macumba ocorria em um lugar distante do centro da cidade, onde Camus estava hospedado: “ao 

topo da colina, ouvimos tambores e cantos bastantes longínquos, mas logo cessam” (CAMUS, 

s/d, p. 88). No conto A pedra que cresce, temos essa mesma evidência, que é descrita por 

D’Arrast, e não mais por Camus, apesar deste ser o autor das duas: “...ecoaram ao longe 

tambores e cantos, a princípio surdos e depois mais distintos, que se aproximaram cada vez 

mais e que se calaram”. (CAMUS, 2018, p. 157). 

Notamos que Albert Camus também transportou para o seu conto brasileiro elementos 

reais de sua visita a um terreiro de macumba, quando, juntamente com Abdias do Nascimento, 

vai até os confins de Caxias, no Rio de Janeiro, ao encontro deste ritual. A partir da 

contemplação desse novo manifesto religioso, de caráter coletivo e humano, há o despertar da 

curiosidade de nosso estrangeiro Camus, a ponto de ele descrever minuciosamente os atores 

daquela autêntica cena em seu Diário de viagem: “[...] Segue-as um homem, trajando uma 

espécie de casaca vermelha, com colares de dentes muito coloridos. [...] os músicos: dois 

tambores baixos e um tambor longo. [...] os dançarinos com uma espécie de pijama branco” 

(CAMUS, s/d, pp. 89-90). 

Já no conto, os reflexos comparativos do figurino rubro-branco tomam destaque 

naquela noite. Entram em cena, então, os participantes, como se fossem atores de uma troupe. 

No entanto, há realidade ali naquelas apresentações, como é vista nas descrições do Diário de 

viagem: “Vestindo uma capa vermelha sobre a qual pendia um colar de dentes multicoloridos, 

um grande negro as seguia e, atrás dele, em desordem, uma tropa de homens vestidos com 

                                                           
vestidos brancos de seda grosseira e cintura muito baixa. Vestindo uma capa vermelha sobre a qual pendia um 

colar de dentes multicoloridos, um grande negro as seguia e, atrás dele, em desordem, uma tropa de homens 

vestidos com pijamas brancos e músicos munidos de triângulos e de tambores largos e curtos. (CAMUS, 2018, pp. 

157-158) 
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pijamas brancos e músicos munidos de triângulos e de tambores largos e curtos” (CAMUS, 

2018, pp. 157-158). 

Roger Quilliot (1967) confirma que todos estes fatos e acontecimentos reais serviram 

como inspiração para a narrativa do conto humanista de Camus. Em relação aos detalhes 

daquela noite de macumba, Albert Camus relata de maneira minuciosa o espaço deste ritual e 

os acontecimentos presenciados, tanto em seu Diário de viagem como no conto: 

 
DIÁRIO: Em uma cabana, bastante grosseira, cujas paredes, no entanto, são caiadas. 

O teto é sustentado por um mastro central, o chão de terra batida. Ao fundo, o pequeno 

alpendre abriga um altar, encimado por uma gravura representando São Jorge. [...] A 

dança é simples: um bater de pés no qual se enxerta a dupla ondulação da rumba. Os 

“pais”, esses indicam apenas o ritmo. Meu intérprete me ensina que esses cantos 

rogam ao santo que autorize os recém-chegados a permanecerem no local. Entre os 

cantos, as palmas são bastante longas. [...] A dança está longe de ser frenética. De 

estilo medíocre e pesada. No calor que aumenta cada vez mais, as palmas são quase 

insuportáveis [...] Em dado momento, um dos dançarinos adianta-se e me fala. Meu 

intérprete diz que me pedem para descruzar os braços, já que essa atitude impede o 

espírito de baixar entre nós. Dócil, fico de braços caídos. [...] Trazem uma vela acesa, 

que se enterra no chão, no centro, perto de um copo d’água. Os cantos invocam São 

Jorge. [...] O pai vermelho despeja água em volta da vela em dois círculos concêntricos 

e as danças recomeçam quase sem interrupção. [...] De vez em quando, um dançarino 

ou uma dançarina deixa o seu círculo para vir dançar no interior, bem junto aos 

círculos de água, mas sem nunca atravessá-los [...] A poeira sobe do chão, sufocando, 

tornando espesso o ar que já se cola à nossa pele. (O pai branco, admiravelmente) [...] 

Com o olhar inflamado, os quatros membros girando em torno do corpo, com os 

joelhos dobrados, coloca o seu peso alternadamente sobre cada perna, e acelera o 

ritmo até o final da dança quando ele se detém, para olhar toda a plateia com um jeito 

fixo e terrível. [...] de um canto escuro, surge um dançarino, que se ajoelha e lhe 

estende uma espada embainhada. O pai vermelho tira a espada e faz com que gire à 

sua volta, com um ar ameaçador. Trazem-lhe um enorme charuto. Pouco a pouco, 

todos ascendem os charutos e fumam-nos, dançando. [...] Uma branca gorda, com uma 

cara animal, uiva sem parar, mexendo a cabeça da direita para a esquerda. Mais umas 

jovens negras entram no transe mais terrível, com os pés colocados ao chão, e o corpo 

todo percorrido por sobressaltos cada vez mais violentos, à medida que sobem para 

os ombros. A cabeça desta se agita da frente para trás, literalmente decapitada. Todos 

gritam e urram. Depois as mulheres começam a cair. Levantam-na, apertam-lhes a 

testa, e elas recomeçam, até tornarem a cair. Atinge-se o auge no momento em que 

todos gritam, com estranhos sons roucos, que lembram latidos. (CAMUS, s/d, pp. 90-

94) 

 

CONTO: O barraco o qual chegaram, seguindo a margem a uns com metros dos 

últimos barracos, era grande, vazio relativamente confortável com suas paredes 

internas de chapisco. O chão era de terra batida, o teto de sapê e de cana, sustentado 

por um mastro central, as paredes nuas. Sobre um pequeno altar forrado de palmas, 

ao fundo, e coberto de velas que mal iluminavam a metade da sala, percebia-se uma 

soberba gravura onde São Jorge, com um ar sedutor, dominava um dragão bigodudo. 

Sobre o altar, uma espécie de nicho guarnecido de papéis incrustados de conchas e 

búzios abrigava, entre uma vela e uma tigela d’água, uma pequena estátua de barros, 

pintada de vermelho, que representava um deus chifrudo. [...] O cozinheiro conduziu 

D’Arrast a um canto, onde ficaram de pé, colados na parede junto à porta. [...] O 

barraco na verdade estava cheio de homens e mulheres, apartados uns contra os outros. 

O calor já aumentava. [...] Os dançarinos e dançarinas se preparavam em dois círculos 

concêntricos, os homens no interior. No centro, veio postar-se o chefe negro da capa 

vermelha. D’Arrast se encostou na parede e cruzou os braços. Mas o chefe, furando o 

círculo de dançarinos, veio na direção deles e, com um ar sério, disse algumas palavras 
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ao cozinheiro. – Descruze os braços, Capitão – disse o cozinheiro. – Você está 

contraindo, não deixa o espírito do santo baixar. D’Arrast deixou cair docilmente os 

braços.  [...] Logo depois, com uma voz retumbante, cantou as primeiras notas de uma 

melodia que todos retomaram em coro, acompanhada pelos tambores. Os círculos 

começaram então a girar em sentido contrário, numa espécie de dança pesada que 

mais parecia uma batida de pés, levemente ressaltada pela dupla ondulação dos 

quadris. O calor aumentara. No entanto, as pausas diminuíram pouco a pouco, as 

paradas se espaçavam e a dança se acelerava. Sem que o ritmo dos outros diminuísse, 

sem que ele próprio deixasse de dançar, o grande negro atravessou novamente os 

círculos para ir em direção ao altar. Voltou com um copo d’água e uma vela acesa que 

enterrou no chão, no meio do barraco. Despejou a água em torno da vela em dois 

círculos concêntricos e depois, novamente erguido, levantou para o teto os olhos 

enlouquecidos. Com o corpo todo retesado, esperava, imóvel. - São Jorge está 

chegando. [...] Efetivamente, alguns dançarinos tinham agora uma aparência de 

transe, mas de um transe imobilizado, com as mãos nos quadris, o passo rígido, os 

olhos fixos e sem expressão. Outros aceleravam seu ritmo, entrando em convulsões, 

e começavam a emitir gritos desarticulados. Os gritos aumentavam pouco a pouco e, 

quando se confundiram num urro coletivo. [...] Ao seu lado uma negra gorda, virando 

o rosto animalesco da direita para a esquerda, uivava sem parar. Mas eram as jovens 

negras que entravam-no transe mais terrível, com os pés colados no chão e o corpo 

percorrido, dos pés à cabeça por sobressaltos cada vez mais violentos à medida que 

ganhavam os ombros. As cabeças se agitavam então da frente para trás, literalmente 

separadas de um corpo decapitado. Ao mesmo tempo, todos começaram a urrar num 

grito ininterrupto, longo, coletivo e incolor, sem respiração aparentes, sem 

modulações, como se os corpos se atassem, músculos e nervos, [...] E sem que os o 

grito cessasse, as mulheres, uma a uma, começaram a cair. O chefe negro se ajoelhava 

junto a cada uma delas, apertava-lhes rápida e convulsivamente as têmporas com a 

grande mão de músculos negros. Então elas se levantavam, cambaleantes, entravam 

na dança e retornavam os gritos fracos a princípio, e depois cada vez mais altos e 

rápidos, para tornarem a cair, e de novo levantar, recomeçando sempre durante muito 

tempo, até que o grito geral se enfraquecesse, se alterasse, e degenerasse numa espécie 

de uivo rouco que os sacudia com o seu soluço. [...] O calor, a poeira, a fumaça dos 

charutos, o cheiro humano tornava o ar totalmente irrespirável. (CAMUS, 2018, pp. 

158-162) 

 

Estes longos, porém, expressivos fragmentos acima permitem evidenciar ainda mais 

as semelhanças entre as duas obras de Camus, propostas nesta análise genético-literário. 

Contudo, as descrições presentes no Diário de viagem são bem mais detalhadas do que as 

apresentadas no conto A pedra que cresce. No conto, a linguagem é mais poética, porém sem 

detalhar os fatos, deixando margem à interpretação do leitor,  

Na visita realizada por Camus ao terreiro de macumba em Caxias, na baixada 

fluminense, na noite do dia 16 de julho de 1949, vemos a surpresa que ele teve com o ritual. 

Ele olhava atentamente tudo o que era manifestado naquela noite ali naquele barraco. Camus 

se mostra apreensivo e surpreso ao contemplar toda a liberdade que existe no ato de cultuar 

daqueles devotos da religião de matriz africana. 

O cruzamento de braços de Camus no terreiro de macumba chamou a atenção dos 

devotos. Não se tratava de um simples gesto. Os olhares denunciadores dos participantes logo 

o percorreram, restando a Camus soltar os braços para não atrapalhar o trabalho dos médiuns. 
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No seu Diário de viagem, o terreiro de macumba é descrito com as paredes caiadas, o 

teto sustentado por um mastro central e o chão de terra batida: “Em uma cabana, bastante 

grosseira, cujas paredes, no entanto, são caiadas. O teto é sustentado por um mastro central, o 

chão de terra batida. Ao fundo, o pequeno alpendre abriga um altar, encimado por uma gravura 

representando São Jorge” (CAMUS, s/d, p. 90). 

No conto, vemos as mesmas descrições de paredes de chapisco, o chão de terra batida 

e o mastro central segurando o teto: “O barraco ao qual chegaram, seguindo a margem a uns 

cem metros dos últimos barracos, era grande, vazio, relativamente confortável com suas paredes 

internas de chapisco. O chão era de terra batida, o teto de sapê e de cana, sustentado por um 

mastro central, as paredes nuas” (CAMUS, 2018, p. 158). 

Estamos vendo detalhes se repetindo na segunda obra como registro da verdade 

descrita na primeira. No Diário de viagem, notamos que “o pequeno alpendre abriga um altar, 

encimado por uma gravura representando São Jorge”.  No conto, vemos “Sobre um pequeno 

altar forrado de palmas, ao fundo, e coberto de velas que mal iluminavam a metade da sala, 

percebia-se uma soberba gravura onde São Jorge, com um ar sedutor, dominava um dragão 

bigodudo” (CAMUS, 2018, p. 158). O escritor nos dá mais detalhes sobre este Deus sincretista 

no conto: o deus que é representado armado com uma lança e montado em um cavalo. São 

Jorge, segundo Roger Bastide (1971b, p. 564), é “Ogum113, divindade iorubá do ferro, dos 

ferreiros, dos guerreiros e dos agricultores”. 

Camus dará nomes diferentes para os homens que conduzem os ritos da macumba, os 

pais-de-santo. No diário, ele os chama de “pais”: “Os ‘pais’, esses indicam apenas o ritmo”. No 

conto, é chamado de “chefe”: “No centro, veio postar-se o chefe negro da capa vermelha”. 

Camus troca o substantivo próprio Pai de santo114 para Chefe negro. Segundo Roger Bastide, 

“Os ritos religiosos não são oficiados por qualquer pessoa, mas por atôres determinados que 

mudam segundo as cerimônias (BASTIDE, 1971b, p. 339). 

Outros elementos da macumba são descritos nas duas obras e merecem ser observados. 

No Diário de viagem, temos: “Trazem uma vela acesa, que se enterra no chão, no centro, perto 

de um copo d’água. Os cantos invocam São Jorge”. (CAMUS, s/d, p. 91). No conto, esta 

passagem ganha mais detalhes poéticos: “Sobre o altar, uma espécie de nicho guarnecido de 

papéis incrustados de conchas e búzios abrigava, entre uma vela e uma tigela d’água, uma 

pequena estátua de barro, pintada de vermelho, que representava um deus chifrudo” (CAMUS, 

                                                           
113 Os sacerdotes de Ogum benzem o ferro dos instrumentos agrícolas antes de seu uso (BASTIDE, 1971b, p. 339). 
114 Pai-de-Santo: Nome vulgar do babalorixá (BASTIDE, 1971b, p. 565). 
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s/d, p. 158). Roger Bastide esclarece que “Tôda casa de macumbeiro possui um pequeno 

oratório (altar), e é junto dêste que se celebram os ritos mágicos, entrecortados de rezas, padres-

nossos e aves-marias” (BASTIDE, 1971b, p. 402). 

Albert Camus, em seu Diário de viagem, põe em destaque, entre parênteses, um sujeito 

desta cena sincretista: (O pai branco, admiravelmente). O advérbio de modo e os parênteses 

destacam que este era diferente dos outros pais. Segundo Roger Bastide (1971b, p. 410), esses 

ritos, apesar de serem de origem africana, “levam certos brancos a assistirem às macumbas”. 

Logo, percebemos que os brancos não só vão, como também dirigem os rituais de macumba. 

No conto, o chefe que se destaca é o “negro da capa vermelha”. 

No Diário de viagem, uma figura feminina também é descrita. Trata-se de “Uma 

branca gorda, com uma cara animal, uiva sem parar, mexendo a cabeça da direita para a 

esquerda”. No conto, essa figura feminina é descrita como sendo “Uma negra gorda, virando o 

rosto animalesco da direita para a esquerda, uivava sem parar”. 

Camus, por meio do seu olhar crítico, descreve no Diário de viagem os transes da 

macumba como sendo uma espécie de dança de roda, que “está longe de ser frenética”. Esse 

transe é reinventado no conto, mas nas duas obras há grandes semelhanças sobre este episódio: 

 
JOURNAL: Mais des jeunes négresses entrent dans la transe la plus affreuse, les 

pieds collés au sol et tout le corps parcouru de soubresauts de plus en plus violents, à 

mesure qu’on monte vers les épaules. La tête, elle, s’agite d’avant en arrière 

littéralement décapitée. Tous crient et hurlent.115 (CAMUS, 2016, p. 79) 

 

CONTE: Mais les jeunes négresses, surtout, entraient dans la transe la plus affreuse, 

les pieds collés au sol et le corps parcouru, des pieds à la tête, de soubresauts de plus 

en plus violents à mesure qu’ils gagnaient les épaules. Leur tête s’agitait alors d’avant 

en arrière, littéralement séparée d'un corps décapité. En même temps, tous se mirent 

à hurler sans discontinuer, d’un long cri collectif et incolore.116 (CAMUS, 2017, pp. 

170-171) 

 

No Diário de viagem, há uma citação sobre o pai vermelho: “Trazem-lhe um enorme 

charuto. Pouco a pouco, todos ascendem os charutos e fumam-nos, dançando” (CAMUS, s/d, 

p. 93). Já no conto, o que fica evidente é a fumaça saída dos charutos e contaminando o 

ambiente: “O calor, a poeira, a fumaça dos charutos, o cheiro humano tornavam o ar totalmente 

irrespirável” (CAMUS, 2018, p. 162).  

                                                           
115 DIÁRIO: Mais umas jovens negras entram no transe mais terrível, com os pés colocados ao chão, e o corpo 

todo percorrido por sobressaltos cada vez mais violentos, à medida que sobem para os ombros. A cabeça desta se 

agita da frente para trás, literalmente decapitada. Todos gritam e urram. (CAMUS, s/d, p. 93) 
116 CONTO: Mas eram as jovens negras que entravam no transe mais terrível, com os pés colados no chão e o 

corpo percorrido, dos pés à cabeça por sobressaltos cada vez mais violentos à medida que ganhavam os ombros. 

As cabeças se agitavam então da frente para trás, literalmente separadas de um corpo decapitado. Ao mesmo 

tempo, todos começaram a urrar num grito ininterrupto, longo, coletivo e incolor. (CAMUS, 2018, p. 161) 
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Não poderíamos deixar de relatar a citação encontrada no Diário de viagem, em que 

Camus descreve uma admirável “Diana negra”, na ocasião de sua visita a um Candomblé, em 

Salvador, junto com o cônsul francês, em um domingo, 24 de julho de 1949. Os dois foram bem 

recebidos naquele recinto, e Camus descreve sua admiração a esta religião: 

 

Jantar na casa do cônsul. Depois, vamos ver um candomblé,117 nova cerimônia desta 

curiosa religião afro-brasileira, que, aqui é o catolicismo dos negros. É uma espécie 

de dança executada diante de uma mesa carregada de comida, ao som de três tambores, 

de tamanhos crescentes, e de um funil achatado, no qual se bate com uma espécie de 

matrona, que substitui o “pai dos santos”, e só são realizados por mulheres. [...] Uma 

delas, alta e esguia, e encanta. O belo rosto adormecido reflete uma melancolia 

impassível e inocente. Essa Diana negra é de uma graça infinita. (CAMUS, s/d, pp. 

109-110) 

 

A escrita do Diário de viagem é transcrita liricamente no conto. Será neste conto A 

pedra que cresce, que vemos também o episódio da Diana negra descrito no diário. Contudo, 

a Diana negra não é vista ocularmente na macumba de Caxias e sim, no candomblé de Salvador:    

 
JOURNAL: [...] en scène d’un groupe de jeunes filles noires qui entrent en état demi-

hypnotiques, esque fermés, droites pourtant, mais se balançant sur leurs pieds, d’avant 

en arrière. L’une d’elles, grande et mince, me ravit. Elle porte un chapeau de 

chasseresse bleu, au bord relevé, aux plumes mousquetaires, une robe verte et tient 

dans sa main un arc vert et juane muni de sa flèche au bout de laquelle est embroché 

un oiseau multicolore. Le beau visage endormi reflète une mélancolie égale et 

innocente. Cette Diane noire est d’une grâce infinie.118 (CAMUS, 2016, p. 92) 

 

CONTE: [...] un groupe de jeunes filles noires, en état semi-hypnotique, dansaient 

lentement, [...] Les yeux fermés, droites pourtant, elles se balançaient légèrement 

d'avant en arrière, sur la pointe de leurs pieds, presque sur place. [...] Elles encadraient 

une autre jeune fille, costumée celle-là, grande, mince, que d’Arrast reconnut soudain 

comme la fille de son hôte. Vêtue d'une robe verte, elle portait un chapeau de 

chasseresse en gaze bleue, relevé sur le devant, garni de plumes mousquetaires, et 

tenait à la main un arc vert et jaune, muni de sa flèche, au bout de laquelle était 

embroché un oiseau multicolore. [...] D’Arrast, fasciné par cette danse ralentie, 

contemplait la Diane noire.119 (CAMUS, 2017, p. 172) 

 

                                                           
117 Esse candomblé aparece na Pedra que cresce, em que ele se enxerta na macumba, pp. 158-159, O Exílio e o 

Reino, Ed. Record.  
118 DIÁRIO: [...] em cena um grupo de jovens negras, que entram em estado semi-hipnótico, com os olhos quase 

fechados, e no entanto eretas, mas balançando-se, para frente e para trás. Uma delas, alta e esguia, me encanta. 

Está com um chapéu de caçadora azul, com a aba levantada e plumas de mosqueteiro, de vestido verde, e traz na 

mão um arco verde e amarelo, munido de sua flecha, em cuja ponta está espetado um pássaro multicor. O belo 

rosto adormecido reflete uma melancolia impassível e inocente. Essa Diana negra é de uma graça infinita.  

(CAMUS, s/d, pp. 109-110) 
119 CONTO: [...] um grupo de moças negras, em estado semi-hipnótico, dançava lentamente, [...] De olhos 

fechados, mas muito eretas, elas se balançavam ligeiramente para frente e para trás, na ponta dos pés, quase no 

mesmo lugar. [...] Rodeavam uma outra moça, fantasiada, alta, esguia, que D’Arrast reconheceu de repente como 

a filha de seu anfitrião. Vestida de verde, usava um chapéu de caçadora de gaze azul, levantado na frente, ornado 

de plumas de mosqueteiro, e segurava na mão um arco verde e amarelo, munido se sua flecha, em cuja ponta estava 

espetado um pássaro multicor. [...] D’Arrast, fascinado por essa dança em marcha lenta, contemplava a Diana 

negra.  (CAMUS, 2018, p. 163) 
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Esta jovem negra, alta e esguia, que se apresentava trajando as vestes de um deus, com 

um chapéu de caçadora azul, com a aba levantada e plumas de mosqueteiro, de vestido verde, 

e trazendo na mão um arco verde e amarelo, munido de sua flecha, em cuja ponta está espetado 

um pássaro multicor, é a representação de Oxóssi, divindade das religiões africanas (umbanda 

e candomblé), que está ligada ao conhecimento e à natureza. 

Cleone Rodrigues, sobre esta passagem do conto A pedra que cresce, diz o seguinte: 

“[...] encontramos no vilarejo de Iguape, o encontro destacado de uma jovem negra, cuja 

harmonia de formas e movimento marca o primeiro contato positivo de encantamento de 

D’Arrast com esta terra visitada” (RODRIGUES, 2018b, p. 50). 

A Diana negra, no texto do diário brasileiro de Camus, é ‘de uma graça infinita’. Ela 

ficou marcada em uma das poucas boas lembranças que este pensador francês teve sobre o 

Brasil, a ponto de transportá-la no jogo dos escritos textuais: partindo das anotações do Diário 

de viagem, seguido pelas contemplações do rito do salão de candomblé em Salvador, aonde ela 

se encontrava e que seria direcionada para o terreiro da macumba narrado no conto A pedra que 

cresce, tendo como pano de fundo, a pequena Iguape do Bom Jesus, porém, a macumba foi 

vista por Camus no Rio de Janeiro, ele, cuidadosamente eternizaria a Diana negra nestas duas 

obras. Sobre esta divindade brasileira, Cleone Rodrigues declara: 

 
Muitas vezes ela [a Diana negra], o livra [ele, D’Arrast], de uma ansiedade profunda. 

Esta moça é ao mesmo tempo elemento de libertação e de fascínio, singela e 

misteriosa. Sua juventude corresponde à juventude da terra. Sua sensualidade inocente 

não é menos cheia de vida que a deste pedaço de solo umedecido pelos rios, a explodir 

seiva nos corpos verdes. [...] A jovem negra, com sua gente, tem uma fixação no 

espaço, onde cresce como planta. Mas seu modo de agir é antes condicionado pelos 

rituais religiosos para os quais canaliza o seu vigor, e pela gentileza devida ao 

visitante, sem qualquer profundidade. Neste sentido o “coq” se apresentaria como 

elemento à parte, homem do mar, integrante do mundo, que recebe o visitante com a 

simpatia e a confiança de um velho companheiro. São, portanto, em geral, seres 

integrados dentro de limites ainda estreitos. Na atitude de ignorar o outro ou recebê-

lo com formalidade, sente-se que prevalece, nitidamente, o individualismo e o 

sectarismo. (RODRIGUES, 2018b, pp. 50-51, acréscimo nosso) 

 

O Capitão D’Arrast é a representação de Albert Camus. Afirmamos isso pelas 

descrições do Diário de viagem que são semelhantes às do conto, como a festa da macumba 

descrita nos dois, que “São cerimônias cujo propósito parece constante: obter a descida do deus 

em si, por meio de danças e cantos” (CAMUS, s/d, p. 86). Assim sendo, a relação de gênese 

surge entre a experiência registrada no Diário de viagem e a elaboração final do texto literário 

A pedra que cresce. 

A narrativa do conto A pedra que cresce é apresentada de um modo a ser apreciada 

pelo leitor de gosto literário; trata-se de uma narrativa mais interessante, mais prazerosa e mais 
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comovente. Ela traz um enredo envolvente, por meio da identificação com os personagens; os 

cenários são meticulosamente descritivos, deixando o leitor situado na história narrada.  

Assim sendo, consideremos ser O Exílio e o Reino um livro síntese120 e exemplar, o 

carrefour da escrita camusiana, que converge entre a ética e a moral do pensamento de Albert 

Camus. Pensamento refletido nos seis contos desta obra, a qual permite um estudo de caráter 

polifônico, isto é, mediado pelos contextos em que esses contos foram criados e pelos ciclos da 

escrita de Camus: do Absurdo à Revolta: 

 
Le livre n’est nullement construit sur une opposition et c’est là sa réussite. Exil et 

royaume ne sont pas deux continentes qu’un océan sépare : ils sont les deux temps 

d’une même respiration, d’un même battements de cœur. Le royaume est dans l’exil. 

L’exil est un chemin vers le royaume : et le royaume peut être l’exil121 (FICHE DE 

LECTURE, 2020, p. 39). 

 

O Exílio e o Reino fala do drama dos personagens que vivem a solidão, já que o exílio 

é o tema dos seis contos reunidos nesta coletânea. Em A pedra que cresce, a personagem de 

D’Arrast, vive seu exílio geográfico e ao mesmo tempo existencial. Morvan Lebesque (1963, 

p. 142) fala que esse estrangeiro “est fasciné par la forêt brésilienne.”122 Exilado, resta a 

D’Arrast encontrar o seu reino, que se dá por meio da empatia e solidariedade. Ele, enfim, é 

acolhido pelos populares, ao redor de uma fogueira, simbolizando um acolhimento caloroso: 

 

L’Exil et le Royaume est ainsi au carrefour de la forme brève - qui chez Camus 

prosateur traduit la peur d’une sécheresse créatrice - et du travail stylistique des 

possibles formels (qui peuvent partir d’absurde à la révolte), [...] faisant de la Bible 

l’intertexte majeur du recueil. [...] Royaume de travail, exil des obligations...123 

(GROUIX, 2009, p. 303) 

 

O drama vivido por D’Arrast, em carregar a pedra do promesseiro e dar um outro fim 

a ela, será visto como um feito heroico e engajado, típico do herói camusiano, que se preocupa 

com a causa do outro, como nos apresenta Éveline Caduc, no verbete EXIL, do Dictionnaire 

                                                           
120 O Exílio e o Reino, coleção com um título antitético (que constitui ou encerra antítese, antagônico, contrário), 

traduz esta dupla experiência contraditória do mundo que funda a escrita camusiana. Não se pode negar a 

conotação religiosa destas duas noções... (PROUTEAU, 2008, p. 217, tradução nossa). 
121 O livro não está todo, e de jeito nenhum, construído sobre uma oposição, e este é o sucesso. O Exílio e o Reino 

não são dois continentes separados por um oceano: eles são os dois tempos de uma mesma respiração, de um 

mesmo batimento do coração. O reino está no exílio. O exílio é um caminho rumo ao reino. O reino pode ser o 

exílio (FICHE DE LECTURE, 2020, p. 39, tradução nossa). 
122 Ele está fascinado pela floresta brasileira (LEBESQUE, 1963, p. 142, tradução nossa). 
123 O Exílio e o Reino também está no cruzamento da forma breve - que em Camus prosador traduz o medo de 

uma seca criativa - e do trabalho estilístico das possíveis formas (que podem partir do absurdo para a revolta), [...] 

fazendo da Bíblia o principal intertexto da coleção. [...] Reino de trabalho, exílio das obrigações… (GROUIX, 

2009, p. 303, tradução nossa). 
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Albert Camus: “D’Arrast, le héros de La Pierre qui pousse: « Ici, l’exil ou la solitude, au milieu 

de ces fous languissants et trépidants, qui dansaient pour mourir. »”124 (GUÉRIN, 2009, p. 299). 

Mesmo não compartilhando das crenças dos moradores de Iguape e, em especial, a do 

promesseiro, a qual é sincretista, D’Arrast se põe ao lado deste necessitado e solitariamente 

cumpre a promessa do promesseiro: “Estava só. Ajeitou a pedra em seu suporte de cortiça e 

desceu com um passo prudente...” (CAMUS, 2018, p. 173). 

D’Arrast descobre voluntariamente e silenciosamente o seu Reino, sem nada falar a 

ninguém, pois se tratava de uma realização pessoal. Poderíamos chamar a conjunção entre 

realização pessoal e ato de solidariedade como ‘reino da felicidade’ ou, (um estado de espírito 

constante construído por atitudes): “D’Arrast, de pé na escuridão, ouvia sem nada ver, e o ruído 

das águas o enchia de uma felicidade tumultuada”, (CAMUS, 2018, p. 174). Vicente Barreto 

explica que: 

Quando cai sobre o pêso da pedra, D’Arrast carrega-a em sua própria cabeça de volta 

para casa do amigo. Encontra então a família reunida que o convida a sentar-se, como 

um deles. Descobre então o reino que procurava. “Os olhos fechados, êle saudava 

alegremente sua própria força, saudava, uma vêz mais, a vida que recomeçava.” 

(BARRETO, s/d, p. 171, itálico nosso) 

 

Ao redor de uma fogueira que se encontrava acesa naquele barraco, pouco a pouco 

surgem seus novos amigos (como assim ele os considerou), que também eram amigos ou 

familiares do promesseiro. Era como se, premeditadamente, este seu amigo tivesse pensando 

em toda aquela situação e posterior ação para se livrar da promessa: “- Minha casa é sua 

[D’Arrast literalmente tem a confiança do promesseiro]. E depois vai me ajudar a cumprir 

minha promessa [absurda, semelhante a condenação de Sisyphe], como se você mesmo a tivesse 

feito. Isso vai ajudá-lo também [a se libertar]” (CAMUS, 2018, p. 155, acréscimo nosso): 

 

Quando os moradores do barraco chegaram, encontraram D’Arrast de pé, [em 

prontidão e atento às ordens, como um capitão] [...]. No centro da peça, no lugar da 

fogueira, a pedra [pousada] estava semienterrada, recoberta de cinzas e de terra. Todos 

se mantinham na soleira sem avançar [meio descrentes ainda] e olhavam para 

D’Arrast em silêncio, [...] Então, o irmão conduziu para junto da pedra o cozinheiro 

[lhe certificando que todo aquele sacrifício absurdo havia acabado naquele dia] que 

se deixou cair no chão [descrente de tudo que havia ocorrido]. [...] A velha se juntou 

a ele, depois a moça, [...] mais ninguém olhava para D’Arrast. Estavam agachados em 

círculo em volta da pedra, silenciosos. [...] D’Arrast, de pé na escuridão, ouvia sem 

nada ver, e o ruído [revoltante] das águas o enchia de uma felicidade tumultuada 

[como de um Capitão em seu navio em alto mar]. De olhos fechados, saudava 

alegremente sua própria força, saudava, uma vez mais, a vida que recomeçava [e o 

reino encontrado enfim entre os mais pobres e humildes daquele exílio]. [...] O irmão 

                                                           
124 D’Arrast, o herói de A pedra que cresce: “Aqui, exílio ou solidão, e meio a esses loucos lânguidos e agitados, 

que dançam como para morrer (GUÉRIN, 2009, p. 299, tradução nossa). 
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mostrou-lhe o lugar vazio: - Sente-se conosco. (CAMUS, 2018, p. 174, itálico e 

acréscimo nosso) 

 

Este herói D’Arrast, criado por Albert Camus em A pedra que cresce, é o típico herói 

que livra o promesseiro, que é uma personificação do Sisyphe, da condenação dos deuses, por 

achar que o próprio homem é dono de seu destino. O herói do conto brasileiro acredita ser, um 

absurdo o homem (promesseiro) ter que carregar a pedra milagrosa repetidamente, por isso 

Camus dá a ele características de engajamento. E engajar-se é agir, é ser útil para si e para a 

sociedade. “Lá na Europa existia a vergonha [mortes] e a cólera [guerra]. Aqui o exílio e a 

solidão, em meio a esses loucos lânguidos trepidantes, que dançavam [felizes] para morrer” 

(CAMUS, s/d, p. 164, acréscimo nosso). Porém, esses loucos são o motivo do encontro do reino 

do estrangeiro D’Arrast. 

A exemplo desse trecho acima, Albert Camus fala sobre a dança, que poderia ser 

também uma manifestação de revolta coletiva, tendo em vista as circunstâncias em que os 

negros foram tirados da sua terra África para serem trazidos ao Brasil. Ao dançar no terreiro, 

“A gente esquece tudo, [dançando e se revoltando] não obedece mais” (CAMUS, 2018, p. 153, 

acréscimo nosso). Cleone Rodrigues afirmar que:  

 
[...] no encontro de D’Arrast com os outros homens, e através deles com a natureza, 

a pedra bruta confere a este fato não um caráter divino, mas humano, de participação, 

que está no mais alto grau da escala de valores para Camus. [...] A natureza toma 

enfim a face da felicidade para D’Arrast. Agora que ele faz parte do mundo, os 

mesmos ruídos de sempre já não o constrangem, e o ar pesado não o asfixia. A casa é 

o lar em que se abriga na intimidade da família eleita. Todo o ambiente, apesar de 

sempre tão igual, se reveste da alegria que o inunda. [...] D’Arrast só escapa ao exílio 

através da fraternidade, e só se encontra com a natureza através do homem. E o velho 

negro, cujo primeiro olhar lhe fora tão hostil, ratifica a posse do reino por D’Arrast. 

(RODRIGUES, 2018b, p. 45) 

 

O cozinheiro, ou, Le coq, por sua vez é, o homem religioso, já que é cheio de fé e 

crenças. Ele possui uma cultura religiosa dupla, e acredita piamente na intervenção divina, posto 

que foi salvo de um acidente em alto-mar pelas mãos de um santo, para o que faz a absurda 

promessa. D’Arrast, por não ser religioso igual ao cozinheiro, seriamente o interroga: “Que lhe 

importava essa absurda promessa?” (CAMUS, 2018, p. 154). 

No Mito de Sísifo, Camus (2016, p. 19) expõem que, “Julgar se a vida vale ou não vale 

à pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia”. Essa tomada de consciência 

é a soma das questões representadas nos contos de Camus e espelhada no mito grego de Sísifo. 

O promesseiro de A pedra que cresce, chega a fazer esse questionamento, já que não 

demonstrava mais querer pagar a sua promessa, porém não sabia como se livrar dela sem sofrer 
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danos. O que ele queria, na verdade, era alguém com autoridade superior, que tivesse poder 

semelhante ao poder dos deuses para livrá-lo desse fardo pesado. 

Michel Jarrety (1999, p. 64) revela que “são equivalentes todas as experiências do 

‘homem absurdo’; cada uma vale por si mesma e atira as outras para o nada.” Logo, podemos 

ver que o dito “homem religioso”, nesta temática dos sentidos absurdos da existência, é visto 

de certa forma como um “animal religioso”, o qual Camus designa no Carnets II: « L’homme 

est un animal religieux125 » (CAMUS, 1964, p. 254). 

A promessa seria cumprida na procissão católica, realizada pela manhã, no calor quase 

insuportável dos trópicos.  Este cumprimento do voto será visto por um sol que estará impondo 

tanto o ‘cansaço’ como a ‘vertigem’ sobre o promesseiro, sendo também testemunha dessa ação 

absurda, que causará comoção e revolta. A revolta ocorrerá por parte do engenheiro francês 

D’Arrast, que largou sua contemplação da procissão, vista por ele do alto do balcão, na casa de 

um dos ditos notáveis da cidade, e se lançou apressado e voluntariamente até a rua tumultuada 

por uma onda humana. 

Chegando perto do promesseiro, D’Arrast pega a ‘dívida’ do amigo, simbolizada 

naquele elemento rochoso e crescente e, pondo-a com ajuda de alguns presentes sobre seus 

ombros, segura firme o peso físico, moral e psicológico da dívida divina. D’Arrast, nesta cena 

religiosa, carrega algo que nunca fora seu, mas com uma responsabilidade pessoal de livrar o 

amigo do pagamento eterno: 

 
Para a igreja, para a igreja - eram o que gritavam Sócrates e a multidão. D’Arrast 

continuou no entanto seu caminho. [...] Quando D’Arrast entrou na primeira rua, que 

já percorrera com o cozinheiro, e que sabia levar aos bairros do rio, a praça não era 

mais que um rumor confuso atrás dele. [...] Apressou o passo, chegou afinal à pequena 

praça onde se erguia o barraco do cozinheiro, correu até lá, abriu a porta com um 

pontapé, e, com um único movimento, atirou a pedra no centro do cômodo, sobre a 

fogueira ainda em brasa. (CAMUS, 2018, p. 173) 

 

O estrangeiro francês, sem entender muito bem o que os populares gritavam, age como 

um surdo, ignorando seus gritos. “O ponto alto de todas as tragédias está na surdez dos heróis”, 

(CAMUS, 2020, p. 368). Albert Camus neste conto, dá-nos um exemplar de homem engajado, 

lutando motivado por suas próprias decisões, sem permitir a imposição de terceiros, pois o que 

importa é agir, e agir racionalmente. D’Arrast é “Um senhor sem igreja, sem nada!” (CAMUS, 

2018, p. 165), um sujeito sem religião, que em quase nada crê, a não ser no homem e sua 

existência. 

                                                           
125 O homem é um animal religioso (CAMUS, 1964, p. 254, tradução nossa). 
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O poeta e escritor brasileiro Murilo Mendes (1901-1975) que, calorosamente 

recepcionou Albert Camus no Brasil, escrevera um artigo sobre este intelectual francês, 

carregado de elogios críticos, datado de 7 de agosto de 1949, no suplemento Letras e Artes. 

Nesse texto, Mendes afirma o que citamos acima sobre o personagem D’Arrast, ‘representante 

de Camus’ na ficção literária: 

 

Num homem que não possui a fé religiosa, que compreende como poucos o estado de 

absurdo, que também não acredita nos ídolos da ciência e do progresso, que se ri dos 

paraísos oferecidos pela propaganda dos partidos políticos, esse amor à vida, essa 

obstinação em perseguir a ideia da felicidade assume aspectos comoventes. O 

espetáculo do mundo atual é montado para desnortear os mais otimistas; mas Camus 

acredita na força espiritual do homem, na força interior capaz de refazer 

perpetuamente um caminho habitado pelos fantasmas do absurdo, pelo terror, pela 

inelutável necessidade (MENDES apud GUIMARÃES, 2012, p. 140). 

 

 

Pelo que mencionamos até aqui, acredita-se que há uma perspectiva humanista em 

defesa da vida do outro, nas obras de Albert Camus, mas exatamente em A pedra que cresce. 

Essa defesa da vida é vista nas ações de D’Arrast, para ajudar o promesseiro, que se vê limitado 

a uma vida plena de deveres e, por ter que carregar anualmente uma pesada pedra. Mas, 

D’Arrast usa a sua filosofia práxica126, a mesma vista em Camus, quando o seu êthos é 

estudado: 

Ao designar um êthos em Camus, pressuponho que ele possua em sua filosofia a 

inserção de um pensamento da práxis, isto é, a inserção de uma teoria cujo objeto seja 

a ação humana. Com a designação de êthos é possível visualizar, em seu pensamento, 

algo que se difere de uma posição teorética; isto é, de uma Metafísica ou Física. O 

que, de fato, se vê é a inserção de um pensamento da práxis, uma teoria cujo objeto é 

a ação humana e pela qual se investiga aquilo que, de certo modo, constitui uma forma 

de política. (AMITRANO, 2014, pp. 26-27) 

 

Enquanto D’Arrast não crê em deuses, o negro e pobre promesseiro, assim como a sua 

família, cultuam deuses de manifestações sincretistas. Eles usam suas religiões e seus ritos, isto 

é, seus cultos plurais, como meios para suas realizações existenciais. Em um de seus espaços 

de culto, “Sobre um pequeno altar forrado de palmas, ao fundo, e coberto de velas que mal 

iluminavam a metade da sala, percebia-se uma soberba gravura de São Jorge, com um ar 

sedutor, dominava um dragão bigodudo” (CAMUS, 2018, p. 158). 

Camus assegurava que a tarefa dos homens são as atitudes solidárias, as quais podemos 

contemplar na pessoa de D’Arrast, um ser movido por solidariedade. Neste viés, faz um apelo 

aos crentes em Deus e aos crentes no homem:  

                                                           
126 A práxis está ligada ao homem, logo a mesma estabelece uma relação de realidade ontológica. O homem como 

ser que cria a realidade é o sujeito que produz de forma ativa a práxis na sua materialidade (KOSIK, 2010, s/p). 
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La tâche des hommes de culture et de foi n’est, en tout cas, ni de déserter les luttes 

historiques, ni de servir ce qu’elles ont de cruel et d’inhumain. Elle est de s’y 

maintenir, d’y aider l’homme contre ce qui l’opprime, de favoriser sa liberté contre 

les fatalités qui le cernent. C’est à cette condition que l’histoire avance véritablement, 

qu’elle innove, qu’elle crée, en un mot.127 (MÉLANÇON, 2011, p. 140) 

 

 

D’Arrast é o típico personagem filosófico, que não tem religião, mas acredita 

sinceramente no homem. O negro, por sua vez segue duas religiões; por opinião e liberdade, é 

sincretista por escolha. O estrangeiro segue a ‘religião humana’, que acredita no homem como 

o construtor de sua própria realidade e, o outro, o brasileiro, segue a religião divina, aquela que 

acredita que os deuses criam a realidade humana. Essa cultura religiosa se torna importante por 

trazer valores coletivos, e mesmo particulares para o indivíduo como parte e forma dessa 

existência pluralizada. 

Roger Bastide, em suas análises sobre as religiões no Brasil, descreve, no volume II 

do seu livro ‘As religiões africanas no Brasil’, a ideia global das analogias que há na vida 

religiosa de manifestações sincretistas. Ele exemplifica como essas práticas são postas ao 

público, as quais se assemelham às reproduzidas no conto camusiano pelo promesseiro: 

 
[...] as outras seitas africanas [...] unem esses homens, mulheres e crianças num todo 

coerente e funcional, não somente pela identidade de crenças ou de sentimentos, pela 

homogeneidade dos espíritos e dos corações, mas também porque submete suas 

paixões e seus desejos, seus encantos ou seus ciúmes a uma série de modelos místicos 

que lhe permitem coexistir, combinar-se ou cooperar para uma obra comum. Tudo o 

que pode separar os indivíduos e, por conseguinte, tentar a desorganização de seu 

grupo, como o erotismo, o arrivismo, a avareza, encontra-se com impulsos dos outros 

membros. [...] A vida das seitas religiosas africanas constitui-se dêsse 

entrecruzamento de existências, dessa mistura de histórias individuais, dessa 

multiplicidade de romances pessoais, cujos filhos unem-se para dar no final das contas 

o romance sociológico de um meio humano que “funciona” de modo eficiente. 

(BASTIDE, 1971b, p. 313) 

 

Acreditamos que a crença é parte integrante destes sujeitos em A pedra que cresce, os 

quais buscam pelos caminhos das crenças pessoais uma ou várias respostas para o vazio 

existencial e absurdo que se encontra dentro de cada um.  

Mesmo que as religiões de matriz africana tenham sido fortemente combatidas pela 

igreja católica em épocas anteriores, estas manifestações religiosas encontram espaços para 

suas realizações, as quais são correspondidas por uma solidariedade mútua, como vemos no 

conto brasileiro de Albert Camus e em L’Homme révolté: 

 

                                                           
127 A tarefa dos homens de cultura e fé é, em qualquer caso, não abandonar as lutas históricas, nem servir ao que 

elas têm de cruel e desumano. É permanecer lá, ajudar o homem contra o que o oprime promover sua liberdade 

contra as fatalidades que o cercam. É nessa condição que a história realmente avança, que inova, que cria, em uma 

palavra (MÉLANÇON, 2011, p. 140, tradução nossa). 
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A solidariedade dos homens se fundamenta no movimento de revolta e esta, por sua 

vez, só encontra justificação nessa cumplicidade. Isso nos dá o direito de dizer, 

portanto, que toda revolta que se permite negar ou destruir a solidariedade perde, ao 

mesmo tempo, o nome de revolta e coincide, na realidade, com um consentimento 

assassino. Da mesma forma, fora do sagrado, esta solidariedade só passa a ter vida 

como revolta. (CAMUS, 2020, pp. 37-38) 

 

Para Bernardo Oliveira (2001), no livro ‘A revolta em Albert Camus’, a solidariedade 

em Camus é um sentimento de caráter humano e contemplado com fortes evidências, descritas 

ao longo da narrativa do conto A pedra que cresce: 

 

A solidariedade é o sentimento experimentado quando a revolta evidencia limites que 

são comuns a todos. É a experiência coletiva do absurdo e, portanto, a vivência 

comum do enfretamento que ele exige. E, como tal, vai aparecer em Camus como um 

dos únicos valores que poderiam nos salvar do niilismo: “a longa cumplicidade dos 

homens [D’Arrast e Le coq] em conflitos com o seu destino.”128 (OLIVEIRA, 2001, 

p. 45, acréscimo nosso) 

 

 

Para o protagonista D’Arrast e para o promesseiro, a promessa será muito mais 

representativa do que uma prece respondida em uma escura e chuvosa noite à deriva em alto 

mar, será o elo e a cumplicidade de uma amizade verdadeira entre dois homens diferentes. Cada 

um com seu exílio e com seu reino. A amizade se concretiza ao fim da narrativa, através da 

pedra que crescia. Ela, que era símbolo de esperança para os crentes, torna-se símbolo de luta 

para os não-crentes. Horácio González afirma: 

 
Mas o Brasil – o Bresô, como ele escreve – permitirá abandonar-nos ao pensamento 

de que o engenheiro D’Arrast, ele sim, era esse Camus com rosto de garagista e 

vestido com gabardine, que diante de uma procissão sente-se atraído e rejeitado e que 

assim, como revoltado errava na história e acertava no sol. (GONZÁLES, 1983, p. 

110) 

 

Desse modo, D’Arrast é o clássico personagem da cena heroica camusiana, que se 

encaixa no que diz Maria Borralho: 

 

[...] as personagens de Camus possuem dos heróis gregos o desejo de lucidez e de 

compreensão, apesar de nunca acreditarem na salvação divina, possuem de cristão o 

pecado original da existência, esse nemo bonus, omnes peccaverunt (ninguém é bom, 

todos são pecadores) de São Paulo, semente da conclusão irreversível de Santo 

Agostinho; Non posse no peccare (Não pode haver pecado). (BORRALHO, 1984, p. 

315) 

 

Jürgem Hengelbrock, em seu livro ‘Albert Camus: sentimento espontâneo e crise do 

pensar’, explica que o sentimento de revolta voluntária que norteia as práticas positivas do 

                                                           
128 CAMUS, Albert. O Homem revoltado, 2018, p. 369. 
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pensar lógico e racional de D’Arrast em Iguape, parte de um absurdo inato. Essas são 

características tipicamente do pensar camusiano: 

 

Não devemos fazer hoje uma coisa e amanhã outra, desistir quando surjam 

dificuldades. Dispersamo-nos e perdemo-nos. O homem só se ganha a si mesmo se se 

mantiver fiel à causa que adoptou como sua, se for capaz de servir [como a exemplo 

de D’Arrast]. A vaidade egocentrista e a autocompaixão (do negro promesseiro) 

duram pouco. Não suportam o absurdo [em carregar uma pedra milagrosa] e afastam-

no. A revolta (em dar um outro fim à pedra) é afinal algo de muito pouco dramático 

que é vivido todos os dias. (HENGELBROCK, 2006, p. 83, acréscimo nosso) 

 

Será Régis Tettamanzi (2009), no verbete LA PIERRE QUI POUSSE do 

Dictionnaire Albert Camus, afirma que o fim do exílio de D’Arrast se dá no encontro do seu 

reino: 

Mais le contraste est plus fort encore avec Jonas ou l’Artiste au travail, nouvelle 

précédant immédiatement La Pierre qui pousse, et qui s’achevait sur une aporie. On 

se souvient que, sur la toile entièrement blanche du peintre, il était impossible de lire 

le seul mot qui y figure : « solitaire ou solidaire » ? À la fin de La Pierre qui pousse, 

incontestablement, nous déchiffrons le mot « solidaire » dans un tableau qui n’est pas 

une toile blanche. S’il n’est pas certain qu’il ait bien trouvé un royaume, d’Arrast n’est 

plus en exil.129 (GUÉRIN, 2009, p. 688) 

 

Enfim, D’Arrast é bem assim, a figura do francês de caráter solidário, (Sísifo é feliz 

carregando a pedra) já D’Arrast, só é feliz depois que ele deixa a pedra pra lá, tendo-a pego, 

carregou o peso, pronto, aqui está! Agora me livrei, (do compromisso e responsabilidade que 

me fora imputado pelo promesseiro negro, ao longo daquela conversa dias atrás), agora sim, eu 

posso, ser feliz. Aquela promessa do negro só corroborava negativamente para tristeza e exílio 

pessoa de D’Arrast. 

Há uma ponte entre as obras de Albert Camus, ‘uma promessa absurda’, um homem 

que se revolta com tudo aquilo visto ali, naquele dia de sol camusiano, que age e não fica só lá, 

do alto, como um cético espectador olhando o absurdo da vida passar por entre seus olhos, pois 

ali, o fim foi dado à dita pedra que crescia. A revolta é isso, algo que supõem uma atitude 

voluntária, atitude de solidariedade. D’Arrast sendo solidário vai ser menos solitário, menos 

estrangeiro e se verá mais aceito naquele exílio, entre os negros brasileiro de Iguape. D’Arrast, 

enfim será feliz! 

                                                           
129 Mas o contraste é ainda mais forte com Jonas ou o Artista no trabalho, contos que precedem A Pedra que cresce, 

e que termina em uma aporia. Lembra-se que, na tela em branco do pintor, era impossível ler a única palavra que 

está nela: “solitário ou solidário”? Ao final de A Pedra que cresce deciframos incontestavelmente a palavra 

“solidário” no quadro, que não é uma tela branca. Se não é certo que tenha encontrado um reino, D’Arrast não está 

mais no exílio. (GUÉRIN, 2009, p. 688, tradução nossa). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa que se desenvolve a partir de um estudo sobre determinado escritor e a sua 

obra, bem como, do resultado final esperado, é algo a ser refletido seriamente. Esta pesquisa 

sobre a escrita de Albert Camus e sua marcante presença, vista como atemporal, baseou-se nas 

várias publicações em jornais, livros e revistas sobre a vida e a obra desse intelectual. Também 

pesquisamos artigos, ensaios, crônicas, resenhas, entrevistas e reportagens sobre a cena 

literária, teatral e filosófica de Camus que circularam em periódicos nacionais, antes e durante 

o ano de 1949. Selecionamos publicações que tratassem de apresentar, comentar ou criticar as 

obras ou conceitos do autor, sob diversas formas.  

Essa foi a maior dificuldade neste processo de pesquisa e construção desta dissertação, 

porém, era justamente isso que contribuiria para o resultado deste trabalho sobre a presença no 

Brasil deste romancista, ensaísta, filósofo e teatrólogo franco-argelino Albert Camus. 

Lembramos que Camus já estava presente no Brasil antes de 1949, mas era uma presença 

literária. Contudo, ao lermos “La Pierre qui pousse”, sua presença literária, não podemos 

esquecer dessa sua presença pessoal entre nós: 

Lá está a Iguape, situada no litoral paulista em « A Pedra que Cresce ». É a última da 

série. Embora aqui ou ali tivesse perpetrado seus equívocos, alguns muitos dos 

personagens falavam espanhol, enquanto, outros, o português, é preciso convir que ‘o 

escritor esteve entre nós’... De resto, apesar do interesse estilístico despertado pelo 

jogo de estruturas, não proporciona nenhum outro aspecto mais pitoresco apesar da 

problemática religiosa surgir de soslaio, novamente em «O Renegado» ou em «A 

Pedra que Cresce». (LEITE, 1963, p. 16) 

Albert Camus, no Brasil, foi o tipo de viajante que escrevia em diários, fazia relatos, 

redigia cartas e mandava telegramas. Além disso, ele mudava o título de uma mesma 

conferência que seria explanada por mais de uma vez; concedia entrevistas a jornalistas, assistia 

nas rádios a programas radiofônicos ao vivo; fazia visitas a pontos turísticos e até mesmo a 

favelas, mesmo que estas fossem nos mais altos morros cariocas. A convite de intelectuais 

brasileiros, vai a uma macumba, a um candomblé e a uma procissão. Vê-se em um auditório 

superlotado por gente disposta a lhe escutar. Visita um famoso ladrão italiano no temível 

presídio do Carandiru. Nosso autor é o típico viajante estrangeiro, com olhar crítico, clínico e 

curioso; atento a tudo o que o cerca.  Todas essas experiências serviram para Camus ter suas 

próprias impressões do Brasil.   
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As lembranças que Camus guardou do Brasil, em sua passagem em julho de 1949, 

não foram muito favoráveis. Em sombrias descrições feitas em seu Journal de 

Voyage, destila-se uma náusea persistente, uma aura de inquietude… De todo modo, 

seu presságio sinistro é uma analogia conveniente à voracidade em vigor na atual 

sociedade brasileira. (GERMANO, 2012, p. 720) 

 

Vale salientarmos aqui que, o intuito maior deste estudo foi o de realizar uma análise 

inédita do processo evolutivo de Crítica Genética do conto “La Pierre qui pousse” (A pedra que 

cresce), narrativa ficcional camusiana encontrada na coletânea de O Exílio e o Reino. 

No Diário de viagem e no conto, observamos os mesmos episódios vividos por Camus 

em solo brasileiro. Partindo do diário brasileiro, temos os relatos pessoais de Camus, já no 

conto, temos as experiências brasileiras vividas pelo personagem estrangeiro D’Arrast. Albert 

Camus, como um bom escritor, transformou fatos históricos em ficção literária, deixando 

transparecer, acima de tudo, o seu pensamento de engajamento social e filosófico.  

A partir dos estudos genéticos do pesquisador Philippe Willemart, constatamos as 

inúmeras semelhanças do conto A pedra que cresce com o seu processo criador, que são os 

relatos contidos no Diário de viagem de Camus.  Sendo assim, o conto não foge à regra criadora 

de uma obra literária, pois “O conto, como toda obra literária, é produto de um trabalho 

consciente, que se faz por etapas, em função desta intenção: a conquista do efeito único, ou 

impressão total. Tudo provém de minucioso cálculo” (GOTLIB, 1985, p. 34) e, que parte do 

início (rasura) ao fim (livro). Assim sendo: 

 

A rasura poderá levar o escritor ao encontro destes diferentes “não sabidos” que se 

escalonam do inconsciente pessoal à função simbólica ou às instituições do sentido, 

passando pelo não sabido lingüistico. Mas como se fará a passagem? Seguramente, 

pelo contato com o “texto-corda” ou o “primeiro texto lido” como o chamei em outro 

lugar, mais precisamente por quais caminhos? O “texto-corda” somente será pego 

pelo escritor atento. Lembremos a descrição do aparelho psíquico por Freud na 

Interpretação dos sonhos em 1900 quando sublinhava que tudo o que entra no aparelho 

psíquico passa primeiro pela percepção para em seguida atravessar o inconsciente e o 

consciente. (WILLEMART, 1998, p. 27, itálico do autor) 

 

Os dois textos estudados aqui possuem escrita rebuscada, com vocabulários refinados. 

Ao lermos, somos seduzidos, pois sua leitura é arrebatadora. Pela leitura da coletânea dos 

contos, L’Exil et le Royaume, somos transportados para o plano literário de cada um. Neles, 

“Camus pôde fragmentar as grandes ideias que dominam seu mundo interior, dando, sob 

diversas imagens, a visão de um todo coeso, coerente” (RODRIGUES, 2018b, p. 50).  

O Diário de viagem de Camus, do ano de 1949, constituiu-se uma base primária para 

esta pesquisa de caráter genético. Esta é uma das suas obras documentais sobre a sua presença 

no Brasil neste ano e a síntese de suas experiências à brasileira. 
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O trabalho crítico-literário deste estudo tentou realizar a “dissecação” na obra não 

ficcional de Albert Camus, Diário de viagem, e na obra ficcional, o conto brasileiro, pois, 

possuindo-o “[...] o conto uma ficção livre, mais apta a representar a vida moderna na sua 

multiplicidade de situações, impressões e incidentes.” (GOTLIB, 1985, p. 73). Para tanto, foram 

realizadas exaustivas leituras de textos, em língua francesa e em língua portuguesa, válidas e 

necessárias nesse processo, para que fosse possível realizar a análise comparativa dessas duas 

obras. 

Constatamos, portanto, que Albert Camus, através de seus textos, apresenta-nos a arte 

de uma escrita criativa e seletiva, deixando esse clássico exemplo vívido em suas obras, fato 

este que é reconhecido pela crítica especializada. Sua literatura é considerada universal, mesmo 

traduzindo o seu pensamento racional, ético, moral e crítico (cortante e áspero). Essa 

seletividade pode ser entendida como os ciclos que regem sua escrita, que é o absurdo e a 

revolta. Nesses ciclos suas obras são encaixadas. Logo, Camus não se repetiria, mas sim criaria 

um novo ciclo. Defendemos, então, uma escrita artística camusiana própria, pois segundo 

Emanuel Germano: 

[...] a literatura é a dimensão privilegiada da reflexão ética destinada a investigar as 

dissonâncias e ambiguidades próprias à espessura das questões humanas, paradoxos 

que são como que depurados quando se trata do imperativo de fazer agir os conceitos. 

Neste sentido Sartre e Camus caminham numa mesma direção, mesmo que em lados 

diferentes da história. Em ambos a literatura não é de forma alguma o lugar da 

simplificação, ou da receita. Em Sartre, o triunfo do acaso [em O Muro], do suicídio 

[em Mortos sem Sepultura], do assassinato [em O Muro] e da indecisão [em Os 

Caminhos da Liberdade], não poderia ser definido como o esteio expositivo de uma 

conduta revolucionária reta. Em Camus, nem o regozijo do assassino [em O 

Estrangeiro], nem a política da loucura [em Calígula], nem os cumes da indiferença 

[em O Mal-Entendido], podem significar um elogio humanista strictu sensu. 

(GERMANO, 2012, p. 197, itálico do autor e acréscimos nosso) 

 

 

As descrições escritas em sua obra síntese-testamental (Diário de viagem) e em seus 

Carnets resultam no que vemos na escrita ficcional dos seis contos e, em especial um, o conto 

brasileiro de O Exílio e o Reino. Nesta obra podemos ver o sequenciamento de ideias absurdas 

e revoltantes, que partem de um estado de exílio (geográfico ou existencial) dos personagens 

até o encontro particular e glorioso dos seus reinos. 

Os contos representam o pensamento de Camus sobre o significado de exílio e de 

reino. Esse pensamento é transcrito literariamente, e fica evidente no título de sua coletânea de 

contos. Por traduzirem um pensamento racional sobre questões existenciais (ainda que dentro 

de um contexto social e histórico), suas obras são atemporais, podendo fazer todo o sentido 

artístico literário em diferentes épocas. 
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Concluímos que a Crítica Genética,130 pode nos oferecer um leque de novas 

possibilidades de abordagens para entendermos a criação de uma obra de arte. Logo, ela nos 

permitiu analisar o texto literário “La Pierre qui pousse” desde sua gestação.  A gênese literária 

criadora permite que o pesquisador observe a obra antes do seu nascimento, mas dando a ela 

uma perspectiva progressiva e linear: 

 

Antes, os pesquisadores procurariam primeiro estabelecer os movimentos (sociais, 

históricos, literários) e depois ilustrá-los com documentos. No final dos anos 60, pelo 

contrário, partiriam do estudo dos documentos, procurariam a sua estrutura, seu 

funcionamento interno, para somente depois tentar entendê-lo dentro de um eixo 

processual. Aparentemente, essa seria a posição da crítica genética em relação a seu 

documento, o manuscrito. No entanto, o caminho do documento ao processo 

apresentaria dificuldades. (PINO; ZULAR, 2007, p. 32, negrito nosso) 

 

Nos textos analisados, é possível ver um Camus atual, que fala sobre o tempo presente, 

de modo engajado político e moralmente. Portanto, ele é um ser indissociável de seus textos. 

Lendo suas obras, estamos lendo o próprio pensamento desse intelectual revolucionário. Júlio 

Castañon Guimarães enfatiza que: 

 

Camus é o delegado de uma minoria anônima [nos levando a crer em sua escrita, como 

uma possível literatura menor], de uma minoria que entretanto cresce dia a dia, a dos 

homens que recusam servir ao totalitarismo sob todas as suas formas. (GUIMARÃES, 

2012, p. 142, acréscimo nosso) 

 

Albert Camus assumiu o papel de um grande pensador das causas humanas, e ainda 

continua sendo. Sua literatura reflete o homem como símbolo de esperança para seus próprios 

problemas. Camus, um estrangeiro preocupado em achar soluções para os problemas que 

afligiam a própria espécie humana, por falta de solidariedade. Sua literatura, nesse aspecto, é 

útil para a sociedade, por trazer de modo satisfatório as reflexões para dilemas pessoais e 

coletivos. 

Apesar de propor reflexões para questões humanas, Camus não era esperançoso como 

fora o padre jesuíta Paneloux, em La Peste. Ele era incrédulo, igual ao ateu D’Arrast, de “La 

                                                           
130 O manuscrito, assim, deve ser considerado como apenas um dos documentos que constituem a produção 

literária, o documento de apenas um dos implicados: o escritor. Além dele, estão incorporados aqueles que fizeram 

parte do sistema específico de produção: editora, jornal, site ou blog, por exemplo, e todos aqueles determinantes 

em conferir valor para esse produto: por exemplo, o editor, jurados de concurso literário e também o crítico ou a 

rede de críticos com a qual o escritor dialogava (conscientemente ou não) quando escreveu e apresentou a obra 

para uma editora. Esses sujeitos também geram documentos, como o arquivo de uma determinada editora (ofícios, 

catálogo, apresentação de livros, linhas editoriais, disposições internas), as anotações e textos de críticos e editores, 

e os testemunhos das relações entre eles (por exemplo, cartas ou entrevistas). Essas propostas dão conta de muitos 

elementos do processo criativo que não podem ser interpretados a partir da observação dos manuscritos de trabalho, 

mas eles ainda não respondem completamente algumas das questões colocadas por Philippe Hamon, “como 

interpretar a gênese estilística, ou a formação do tom” das obras literárias (PINO, 2014, p. 268). 
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Pierre qui pousse”. No entanto, diante das absurdidades da vida, todo indivíduo deveria se 

revoltar, como o personagem estrangeiro, e seguir um novo caminho e uma nova experiência 

de vida. Em Le Mythe de Sisyphe (O Mito de Sísifo), constatamos que “A moral de um homem 

e sua escala de valores só tem sentido pela quantidade e pela variedade de experiências que ele 

acumulou” (CAMUS, 2016, pp. 65-66). 

Camus, portanto, não reproduz a absurdidade de Sisyphe em “La Pierre qui pousse”. 

D’Arrast não aceita que a pedra seja carregada repetidamente, diferente do ser mitológico. 

Sisyphe não se revolta, D’Arrast sim, ainda que não seja ele o condenado pela promessa aos 

deuses. Este personagem estrangeiro muda o espaço de culto do símbolo místico. Ele 

transbordando de felicidades, o leva para dentro (da casa) do promesseiro, como se no interior 

(da casa) do homem estivesse as soluções para seus problemas. 

As religiões pregam um mundo vindouro e esperançoso, longe do que Camus 

acreditava e defendia. Camus, no ensaio filosófico O Homem revoltado, de 1951, já afirma essa 

ideia. “O diálogo à altura do homem custa menos do que o evangelho das religiões totalitárias, 

monólogo ditado do topo de uma montanha solitária” (CAMUS, 2020, p. 369).  

O conjunto da obra camusiana se desenvolve como o próprio desenrolar da vida, em 

um processo contínuo de representações. Esse conjunto segue um curso, como um rio 

aparentemente calmo em direção a um mar revoltoso. Esse percurso é promissor, pois revela 

questões profundas sobre o homem, o ser primordial que marca a literatura camusiana. “Assim, 

escrever sobre Camus é refletir sobre o que se passa entre a imagem e a obra de um escritor, o 

que equivale à relação entre moral e literatura” (SONTAG, 2020, p. 79). 

Ainda nessa breve sequência da crítica realizada ao pensamento camusiano, Susan 

Sontag nos deixa esclarecido que: 

 

Camus é o escritor que, para toda uma geração letrada, foi a figura heroica do homem 

vivendo num estado de permanente revolução espiritual. Mas é também o homem que 

defendia tal paradoxo: um niilismo civilizado, uma revolta absoluta que reconhece os 

limites – e convertia o paradoxo numa receita do bom cidadão. (SONTAG, 2020, p. 

81) 

 

Num todo, o Diário de viagem e o Conto A pedra que cresce de Albert Camus, 

compõem, ambos, singularmente em suas páginas, o vasto universo literário que há em sua 

escrita e, esta pesquisa apenas toca esse infinito universo, do pensamento camusiano, ainda que 

tenhamos analisado um grande número de referências sobre este autor e suas obras. Todavia, 

que elas sirvam de ponto de partida para outras investigações, sobre Albert Camus e, sua escrita. 
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7 ANEXO  

“J’ai reconnu le dôme de l’église  

du Bon Jésus à Iguape.” 
(L’Exil et le Royaume, 2017, p. 162). 

 

 

Albert Camus em Iguape - São Paulo, entre os dias 5, 6 e 7 de agosto de 1949, ao fundo as 

torres da Igreja do Bom Jesus. 

 
Fonte: Foto CEDAE / Unicamp - SP. 


